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Door Renate Matthijssen

HOOGE MIERDE - Carnaval in Hooge Mier-
de is springlevend. En dat na 55 jaar. Een 
jubileum dat dit jaar groots gevierd gaat 
worden en waar alle inwoners van kun-
nen genieten. Bestuursleden van De Haoi-
boerkes Christian van Gisbergen en Frank 
Schellekens kijken terug op de rijke histo-
rie, al kennen zie die ook alleen van de ver-
halen en de foto’s.

Gelukkig hebben we de foto’s nog
Om over die foto’s maar meteen te begin-
nen. Dolblij is Christian dat ze van Martien 
van Gisbergen van de Heemkundegroep heel 
veel foto’s hebben gekregen. “Allemaal in-
gescand dus voor de eeuwigheid bewaard”, 
glundert Christian. “Daar zijn we echt heel 
erg blij mee. Het geeft een heel mooi over-
zicht van het Hooge Mierds carnaval door 
de jaren heen. Vreemd genoeg zijn er bijna 
geen foto’s uit de tachtiger jaren. Waarom? 
Geen idee. Misschien was er toen een andere 
fotograaf of misschien ligt de collectie ergens 

in een oude schoenendoos op een zolder. We 
zouden héél graag die foto’s hebben om in 
te scannen. We gaan er beslist nog iets mee 
doen tijdens dit jubileumjaar.”

Dorpspolitiek
Door de foto’s bladerend zie je de enorme 
ontwikkeling die carnaval heeft doorgemaakt. 
Frank: “Praalwagens werden grotendeels met 
stof gemaakt, alleen de koppen waren van 
papier maché. Ik heb een foto gezien van een 

King Kong van strotouw, prachtig hoor. En de 
thema’s waren ook niet zo algemeen als nu. 
Vaak zat er een politiek tintje aan de wagens, 
dorpspolitiek nogal snel maar ook de oliecri-
sis kwam aan bod. Die wagen zou misschien 
nu zo weer mee kunnen rijden, er is wéér een 
energiecrisis. Wat altijd hetzelfde is gebleven: 
het enthousiasme waarmee wagens werden 
gebouwd. Of waarmee loopgroepen deelna-
men aan de optocht. We zien het nog steeds 
bij de jeugd van de basisschool, bijna alle-

maal lopen ze mee.”

Feest in de tent
Vele jaren werd er in Hooge Mierde gefeest 
in een tent op het plein. Christian: “Er waren 
simpelweg geen kroegen die groot genoeg 
waren. Het is altijd erg druk en daarom was 
een grote feesttent nodig. Zo’n beetje alle 
grote artiesten zijn in Hooge Mierde geweest. 
Van Rowwen Hèze tot Nick & Simon. Ik weet 
nog dat Wolter Kroes geboekt was maar die 
kreeg een blessure. Kwam Jan Smit in de 
plaats. En altijd feest, hè!” Hij scrollt nog door 
een paar foto’s. “Hier! 1977, Pussycat op de 
bühne en Peppie en Kokkie voor de kinde-
ren, gevolgd door de Radio Veronica Drive-
in-show. Dat waren de tijden, daar kwam een 
hoop volk op af.” Overigens wordt carnaval 
sinds de nieuwbouw van De Schakel, daar 
georganiseerd.

Voor iedereen, altijd
Wat in al die 55 jaren nooit is veranderd is dat 
het carnaval voor iedereen in Hooge Mierde 
georganiseerd wordt. “We vergeten niemand. 
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Wat in al die 55 jaren nooit is veranderd is dat het carnaval voor iedereen in Hooge Mierde georganiseerd wordt. Frank: 
“We vergeten niemand. De kleintjes hebben een activiteit en de senioren trakteren we op een brunch. Het is eigenlijk 
heel bijzonder dat we al zoveel jaren zoveel carnavalsvierders hebben kunnen vermaken. Het is maar twee jaar niet 
doorgegaan: 1986 en 1987. Niemand weet eigenlijk waarom niet maar er was een enorme dip in de vereniging en er 
was geen feest.”

19771977

Feesten kunnen 
ze als de beste...
Carnaval in Hooge Mierde springlevend; 
jubileumjaar wordt groots gevierd



23 februari 2023

weekkrant PC55 
goed om te weten

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.

Dressoir

High board
incl. ledverlichting

Nu
1199

EettafelVloerkleed

Diningstoel
Naud

Diana
Stoel 
Ook in velvet 
verkrijgbaar

DiningstoelDiningstoel

Jubileum dealsJubileum dealsJubileum deals
15%
KORTING

OP ALLE VERLICHTING
VAN 

COCO MAISON

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Liva 
Fauteuil

draaibaar

Loïs
Stoel
adore 
stof

149
89

Zoë
Stoel

micro 
leder

159
99

Eva 
eetkamerstoel 

draaibaar
stof boucle

in 3 kleuren

nu

119
299

279

1499
1095

399
329

Lockerkast 
Metaal
Zelfmontage

B U I T E N g e W O O N

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

Liva 

Mango
tafel rond

incl. spinpoot

210x100

569
240x110

649

vanaf

329op=op
Stinn

Salontafel
Set van 3 
Salontafel

369
189

Zip
eettafel ovaal
incl. spinpoot op=op

169

129

nu
899

vanaf

799

Naud

vanaf

199
Vloerkleed

vanaf
69

Lockerkast 

Zelfmontage

Elegance
tafel incl.
spinpoot
200x100

Ø110cm 329
Ø120cm 349
Ø130cm 369
Ø140cm 399
Ø150cm 429

939
599

240x110 
1099 669

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

JONG & OUD

Winnaar I brahim Ali Winnaar I brahim Ali 
met de mooiste tekeningmet de mooiste tekening

BLADEL - De mooiste tekening voor de Kerststal in Bladel is gemaakt door Ibrahim Ali van 
de KC Florent school, voorheen Maria school. De cadeaubon van Intertoys is uitgereikt door 
Jozef Aarden namens de Vrienden Van De Kerststal.

EERSEL/BERGEIJK - De natuur dichtbij 
huis, in eigen tuin en soms in eigen ven-
sterbank: er is zo vaak iets bijzonders te 
zien. Maar je moet er oog voor hebben. IVN 
Bergeijk-Eersel helpt de lezers ook in 2023 
om meer te zien, te horen en te beleven. 
Deze week: vogeltelling.

Anny van Kessel (vrijwilliger IVN-BE): “Sinds 
enkele jaren doe ik mee aan de Nationale 
Vogeltelling in januari. Dat is heel leuk om te 
doen! De vogeltelling wordt georganiseerd 
door de Vogelbescherming en de tellingen 
worden gezamenlijk geregistreerd in een 
landelijke database. Als voorbereiding op die 
vogeltelling leggen we enkele weken van te-
voren extra vogelvoer op onze voedertafel en 
hangen we extra potten vogelpindakaas op. 
Dat was trouwens laatst heel leuk, toen we 
die extra potten tegen de muur hadden op-
gehangen kwam er meteen een bonte specht 
van snoepen. Helaas was die tijdens de vo-
geltelling nergens te bekennen en kon ik hem 
niet met de telling doorgeven. Laatst zagen 
we ook weer een sperwer op het bankje in 
onze tuin zitten. Je zult wel begrijpen dat de 
koolmeesjes, pimpelmeesjes, mussen en vin-
ken toen nergens te zien waren. Ze schuilden 
waarschijnlijk in de struiken totdat het gevaar 
geweken was.”

Hoe werkt de vogeltelling?
Anny: “Ik hoefde maar een half uurtje uit te 
trekken en kon zelf het moment bepalen wan-
neer ik de vogels ging tellen. Dit jaar was de 
vogeltelling op vrijdag 27, zaterdag 28 of zon-
dag 29 januari. Ik ben op zaterdagmiddag voor 
het raam gaan zitten met pen en papier en 
heb een half uur vogels bekeken. Ik richtte me 
eerst op de huismussen. Op dat moment telde 
ik alle huismussen die ik waarnam. Vervolgens 
richtte ik mijn aandacht op het koolmeesje. 
Ook die telde ik op dat moment. Daarna ging 

mijn aandacht weer uit naar andere vogels 
(houtduif, merel, pimpelmees). Op een ander 
moment zag ik weer veel huismussen en telde 
die op dat moment. Dan noteerde ik het groot-
ste aantal. Dus toen ik in dat half uur bijvoor-
beeld 3 huismussen tegelijk zag en even later 
5 huismussen, dan gaf ik door: 5 huismussen. 
Overvliegende vogels mocht ik niet meetellen 
van de Vogelbescherming. Wel jammer, want 
ik zag een ekster over onze tuin vliegen!”

Hoe was mijn vogeltelling?
Anny: “Het resultaat viel me wel enigszins 
tegen. Vorig jaar had ik veel meer soorten 
en aantallen geteld. Ik weet ook niet hoe dat 
komt. Mijn telling was overigens: 10 huismus-
sen, 7 heggemussen, 6 koolmeesjes, 2 pimpel-
meesjes, 2 houtduiven en 1 merel. Nu kijk ik 
uit naar de landelijke telling. Zou de huismus 
weer ‘winnen’? In mijn tuin in ieder geval wel!”

Info
Elke maand wordt een Natuurweetje gepu-
bliceerd. Alle gepubliceerde Natuurweetjes 
lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.
nl./afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurwé-
tjes. Wil je meer weten over de natuur? Wordt 
dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden 
kan via de site of stuur een mailtje naar secre-
taris.ivnbe@gmail.com.

Natuurweetje: vogeltelling
Huismus (foto: Leo Jansen)

Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 
1 september 2023 is Brug 5 bij Voorheide 
in Arendonk afgesloten voor doorgaand 
verkeer.

Vernieuwen onder- en bovenkant brug
Brug 5 bij Voorheide in Arendonk ligt over 
het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, op 
ongeveer 2 kilometer van de Nederlandse 
grens. De brug kreeg eerder aan beide zij-
den al nieuwe fietsbruggen. Na een inspectie 
is gebleken dat een grondige renovatie van 
de wegbrug noodzakelijk is. Naast een nieuw 
wegdek, een nieuwe waterdichte rok, nieuwe 
brugdekvoegen en nieuwe leuningen, wordt 
ook het beton van de balken aan de onder-
zijde van de brug hersteld. De afbraak en het 
storten van de brugdekplaat gebeurt gefa-
seerd en het beton zal geruime tijd moeten 
uitharden. Aan de indeling of breedte van de 
rijstroken wordt niets veranderd. Wel krijgt 
de rijbaan een volledig nieuwe toplaag asfalt, 
vanaf kruispunt De Brulen tot ongeveer aan 
Onder d’Eike. Het vernieuwde brugwegdek 
zal het rijcomfort sterk verbeteren.

Omleiding voor auto’s (< 3,5 ton)
Omleiding in beide richtingen voor door-
gaand verkeer vanuit Reusel: Turnhoutse-
weg, Pikoreistraat, Voorste Heikant, Postel-

sedijk, Reuselseweg, tijdelijke afrit snelweg 
(E34), afslag 26 Retie, N118 richting centrum 
Arendonk. De op- en afritten aan de E34 wor-
den tijdelijk aangepast, zodat het mogelijk is 
om de snelweg vlot op- en af te rijden.

Omleiding voor vrachtverkeer (>3,5 ton)
Omleiding in beide richtingen vanuit Reu-
sel: Reusel, afrit Hapert (A67/E34), afslag 26 
Retie, N118 richting centrum Arendonk.

Voetgangers en fietsers onder de brug 
Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de 
volledige duur van de werkzaamheden beide 
fietsbruggen blijven gebruiken:
-  Jaagpad aan de kant van Nederland: hier is 

een fietscontainer voorzien.
-  Jaagpad aan de kant van Arendonk: hier 

geldt een fietsomleiding.

Wijzigingen openbaar vervoer tijdens 
de werkzaamheden
De busverbinding van De Lijn richting Reusel 
wordt geknipt vlak voor de brug. De eindhalte 
in De Brulen zal zijn ter hoogte van huisnum-
mer 24. Vlakbij voorziet de gemeente een 
fietsenstalling en een tijdelijke autoparking.  
Haltes die buiten gebruik zijn in Arendonk: 
Onder d’Eiken, Roeststraat, Opvangcentrum, 
Pelgrimsplein. Haltes die buiten gebruik zijn 
in Reusel: grens, sportpark, busstation. Meer 
informatie vind je via 

www.wegenenverkeer.be/werken/
grondige-renovatie-van-brug-

voorheide-arendonk

www.delijn.be

Brug 5 bij Voorheide 
in Arendonk vanaf 
eind februari afgesloten voor 
doorgaand verkeer
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De kleintjes hebben een activiteit en de se-
nioren trakteren we op een brunch. Het is ei-
genlijk heel bijzonder dat we al zoveel jaren 
zoveel carnavalsvierders hebben kunnen 
vermaken. Het is maar twee jaar niet doorge-
gaan: 1986 en 1987. Niemand weet eigenlijk 
waarom niet maar er was een enorme dip in 
de vereniging en er was geen feest. Iedereen 
dacht dat carnaval in Hooge Mierde voorbij 
was. Toch werd het weer opgepikt en daarna 
was het populairder dan ooit. De afgelopen 
twee jaren was er ook geen bal, in verband 
met corona, maar hebben we wel iets geor-
ganiseerd. Aan de dorpsquiz deden zóveel 
mensen mee. Geweldig was dat”, aldus Frank.

Opwèrrem-weekend
Carnaval duurt in Hooge Mierde overigens 
twee weken, het is maar dat je het weet. Frank: 
“Die tent moesten we toch neerzetten, dan kun 
je die maar beter ten volle benutten. Het week-
end vóór carnaval is het Opwèrrum-weekend. 
Dan organiseren we op vrijdagavond een re-
ceptie voor degene die Haoiboer-gezind zijn 
en een feestavond voor iedereen op zaterdag, 
met optredens van Lekke Band, Immer Hansi 

en Johnny Purple. Kaarten zijn te koop via de 
site van De Haoiboerkes.”

Boerenbruiloft
Sinds de zomer wordt er al druk geoefend 
voor een nieuw fenomeen op het Hooge 
Mierds carnaval: de Boerenbruiloft. Christian: 
“Zo leuk om al die enthousiaste figuranten en 
spelers te zien oefenen. Iedereen mag zijn of 
haar rol zelf invullen en hele vriendengroepen 
zijn er druk mee. We vroegen in groep 8 of 
er misschien iemand bruidsmeisje of -jonker 
wilde zijn. Ze wilden het allemaal en dus zíjn 
ze het ook allemaal. Er worden grappige film-
pjes gemaakt van de voorbereidingen en die 
zijn op onze socials te zien.”

Programma 
De balavonden kennen weer een program-
ma waar iedereen naartoe wil. Frank: “Voor 
de jeugd is er een optreden van Gullie op 
zaterdagavond, er zijn leuke coverbands en 
op zaterdag vroegavond is er een optreden 
van Pater Moeskroen.” Christian zal zelf ook 

optreden: “Ik mag mezelf ook dj noemen en 
dus zal ik tussen de optredens door de mu-
ziek verzorgen. Op zondag is de optocht waar 
jong en oud aan mee kan doen. De laatste 
jaren hebben we weinig tot geen grote wa-
gens maar dat zegt niets over de optocht: die 
is altijd leuk om naar te kijken. Op maandag 
is er de brunch voor senioren, met tonpraoter 
Berry Knapen, een tombola met leuke prijzen 
en een onderscheiding voor de oudste inwo-
ners. In de middag wordt er serieus gedweild; 
ongekend hoeveel mensen daar altijd naar-
toe komen. Eén brok gezelligheid.”

Motto
Wie de heren hoort praten, raakt al snel over-
tuigd: de komende 55 jaren zit het wel goed 
met carnaval in Hooge Mierde. In ieder geval 
volgt in juni nog een extra feestweekend. 
Onder leiding van Prins Köster d’n Twidde en 
adjudant Ron en Jeugdprins Krijn en Jeugd-
prinses Lieke gaat het ook dit jaar weer los. 
Het motto lijkt goed gekozen: ‘Feesten kunnen 
we als de beste, maar bij het naar huis gaan, 
zijn we vaak de leste’.

www.haoiboerkes.nl

vervolg van pagina 1
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BEZORGERS 
GEZOCHT

Wil je voor een aantrekkelijke 
vergoeding  

1x per week PC55 bezorgen?

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

Vessem
omgeving Putterstraat  
omgeving Groenewoud

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl 

of bel 06-58932875

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

07-02 T/M 18-02

SESAM 
VOLKOREN BROOD

Fijn volkoren brood. 
Op de vloer van de oven gebakken,

Met van boven lekkere sesamzaadjes.

Van € 3,30     voor € 2,80
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Wij bakken voor u 
dagelijks een grote 

sortering heerlijk brood 
en  lekkere broodjes!

ONZE BAKKERIJ EN WINKELS 
ZIJN GESLOTEN 

TIJDENS CARNAVAL
OP MAANDAG 20 EN 

DINSDAG 21 FEBRUARI



43 februari 2023

SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

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

Dit recept valt onder slow-cooking en is 
het lekkerst als het vlees een nachtje 
(in de koelkast) gestaan heeft. Ik heb het 
vlees nu op een pizza gedaan, maar dit kan 
ook op een tortilla, in een taco of op friet 
geserveerd worden. Allemaal lekker 

Haal de Mexicaanse keuken in huis. Olé!

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

Pulled beef Pizza

Ingrediënten
•  5oo gr riblappen
•  1 el bloem
•  1 rode ui
•  1 solo knoflook
•  400 gr tomatenblokjes
•  ½ vleesbouillon blokje
•  1 tl komijn
•  1 tl oregano
•  ½ tl kaneel
•  1 chipotle peper (la morena)

   of 2 tl  Habanero (Verstegen)
•  pizza’s
•  potje salsa saus
•  crème fraîche
•  lente ui

•  1 chipotle peper (la morena)
of

Voor:  4-6 personen                           voorbereiding ≈ 10 min                               klaar in:  3 uur

Bereiding
Dag 1: Snipper de ui, snijd het vlees in een paar stuk-
ken en bestrooi met zout en met de bloem. Verhit wat 
olie in een braadpan en braad het vlees op hoog vuur 
mooi bruin aan. Haal het vlees uit de pan, draai het 
vuur wat lager en bak de ui in het achtergebleven vet glazig. Pers de knoflook erbij en voeg de komijn, de kaneel en de 
peper (chipotle of habanero) toe. Roer dit om en schep dan het vlees met het uitgelekte vleessap en de tomatenblokjes 
erbij. Verkruimel het halve bouillonblokje erboven en laat met deksel op de pan 2½ uur stoven op een laag vuur. Roer af 
en toe om. Voeg eventueel wat water toe als het te droog wordt of laat het laatste half uur de deksel eraf zodat er nog wat 
vocht verdampt. Als je vlees goed gaar is kan je het met twee vorken uit elkaar trekken (pullen). Anders nog een extra half 
uurtje laten sudderen.
Dag 2: Verwarm de oven voor op 200°C . Verwarm de pulled beef op laag vuur. Bestrijk de pizza’s met de salsa saus en bak 
ze 12-15 min in de oven. Schep er een laagje warm pulled beef op, wat crème fraîche en de lente ui.

VERMAAK

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

keukens • interieurs
parketvloeren

HOOGELOON - Op jonge leeftijd was het 
mij al duidelijk waar mijn talenten lagen. 
Uiting geven aan mijn creatieve kwalitei-
ten, daar lag toen en ligt nu nog steeds 
mijn hart. Het volgen van mijn hart, vorm 
gegeven in het vrije werk, een ander pad 
kan ik niet volgen.

Schilderen en tekenen vanuit passie. In mijn 
werken vind je bezieling, emotie, karakter, 
leven, energie en  kleur. Ik uit me met voor-
keur creatief met allerlei materialen en stijlen. 
Mijn werken zijn zowel abstract als realis-
tisch. Enthousiast en vrij blijf ik mezelf uitda-
gen en ontwikkelen.

Om alle technieken en materialen van het 
schilderen te leren, volgde ik de opleiding 
schilderen aan de kunstacademie De Schone 
Kunsten in Arendonk. Deze heb ik met suc-
ces afgerond. Ik heb me laten inspireren door 
het leven en het werk van de grote meesters 
om zo tot een eigen stijl te komen. Een stijl 
die nog steeds in ontwikkeling is met steeds 
weer nieuwe uitdagingen. Elk nieuw werk 
toont zich in een dynamisch verrassend eind-
resultaat, een blijvend boeiend proces.

U kunt komen genieten van mijn werken in 
D’n Anloop, Maalderij 3 in Hoogeloon. Tijdens 
de openingstijden op maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur en op maan-
dag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 19.00 
tot 23.00 uur en op donderdag van 20.00 tot  
23.00 uur. Of op afspraak: tel. 0497-681615. 

U bent van harte welkom!

Schilderen en tekenen vanuit passie
Expositie van beeldend kunstenaar Karin Antonise in D’n Anloop

Verkoop oliebollen en wafels 
buurtvereniging D’Ekker

REUSEL - Een stevige bodem leggen voor een goede carnaval? Dat doe je met een 
lekkere oliebol of wafel! Zaterdag 18 februari verkoopt buurtvereniging D’Ekker 
tussen 10.00 en 15.00 uur oliebollen en wafels. Ze zijn te verkrijgen bij de tent achter 
de bushalte in Reusel.  

Al sinds jaar en dag zijn de met zorg gebakken oliebollen en wafels van buurtvereniging 
D’Ekker een goede start van carnaval. De vereniging heeft een jarenlange ervaring opge-
bouwd, waardoor u verzekerd bent van een 
overheerlijke oliebol en wafel. 

De opbrengst gaat naar de 
buurtvereniging. 

We begroeten u graag carnavalszaterdag 
18 februari bij de tent achter bushalte 
Reusel. Alaaf!

BLADEL - Eind vorig jaar verzorgde de 
Heemkundekring Pladella Villa een cursus 
Stamboomonderzoek voor beginners. De 
cursus trok veel belangstelling. We hebben 
een groot aantal mensen op weg kunnen 
helpen met het uitzoeken van hun familiege-
schiedenis. Ook ons eerste Stamboomcafé, 
een inloopochtend waar stamboomonder-
zoekers hun vragen konden stellen, trok 
veel bezoekers. Zo veel dat we besloten 
hebben op herhaling te gaan en de cursus 
van vorig jaar opnieuw aan te bieden.

Wat houdt de cursus in?
De cursus wordt gegeven op drie achtereen-
volgende dinsdagavonden. Op de eerste avond 
besteden we aandacht aan de periode van 
1810 tot heden. We gaan zoeken in de regis-
ters van de burgerlijke stand en de bevolkings-
registers. Deze archieven zijn veelal online te 
benaderen. Na de eerste avond weet je hoe je 
in deze archieven kunt zoeken en kun je vanuit 
thuis aan de slag. Ook bespreken we hoe je de 
gevonden informatie kunt vastleggen.

Op de tweede avond behandelen we de pe-
riode vóór 1800. Je leert alles over kerkelijke 
doop-, trouw- en begraafboeken en schepen-
banken.

De derde avond besteden we aandacht aan 
andere, aanvullende bronnen, zoals kranten 
en notariële en criminele archieven, borgbrie-
ven en meer. Ook passeren dan enkele com-
puterprogramma’s de revue die bedoeld zijn 
om de gevonden genealogische gegevens in 
te verwerken.

De cursus wordt gegeven door Cees Bles
 uit Bladel. Cees is een ervaren genealoog en 
auteur van diverse familiegeschiedenissen.

Wanneer
De cursus wordt gegeven op drie dinsdag-
avonden, te weten 28 februari, 7 maart en 
14 maart. We beginnen op alle drie de dagen 
om 19.30 uur en de lessen duren ongeveer 
twee uur. De kosten bedragen 25 euro per 
persoon. 

Voor leden van Pladella Villa is deelname gra-
tis. Inschrijven kan tot 20 februari per email 
op ons nieuwe adres info@pladellavilla.nl. 
Of loop even binnen aan de Bleijenhoek 57 
in Bladel om je op te geven. Wij zijn open op 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Cursus Stamboomonderzoek 
op herhaling
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 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

Door Renate Matthijssen

REUSEL - Als je niet heel veel budget hebt 
en je merkt dat de prijzen stijgen, dan is 
kleding één van de eerste dingen waar je 
op bezuinigt. Toch is het fijn als je je kin-
deren af en toe in het nieuw zou kunnen 
steken en wil je zelf ook wel een keer iets 
anders. Daarom zijn Tabitha Sies en Ing-
mar Gerrits uit Reusel een Kledingbank 
gestart. Ze vertellen erover bij de koff ie.

Eigen ervaring
Het idee komt uit hunzelf, na een periode 
waarin ze zelf weinig te besteden hadden. 
“We komen uit een moeilijke periode”, vertelt 
Tabitha. “We hebben twee jaar geleden een 
huis gekocht en in het kort komt het erop 
neer dat we zijn opgelicht door onze aanne-
mer, die de verbouwing zou doen. Het gevolg 
was dat we heel erg op moesten letten waar 
we ons geld aan uitgaven. Eén van de eerste 
dingen die je niet meer doet, is nieuwe kle-
ding kopen. En juist opgroeiende kinderen 
hebben een steeds behoefte aan iets nieuw, 
ze groeien eruit waar je bij staat. We hadden 
naar de Kledingbank in Eindhoven gekund 
maar we hebben het gered door hulp uit onze 
directe omgeving. Het deed ons wel besluiten 
om zélf iets te gaan organiseren voor deze 
doelgroep. Ook in de Kempen zijn veel men-
sen die van een minimum of minder moeten 
rondkomen. Bij de Voedselbank wordt het 
ook steeds drukker.”

De start
Het gezin maakte soms gebruik van Kleding-
ruiltassen en dat bleek vaak een uitkomst. 
“Alleen was het wel veel werk om steeds alles 
te versjouwen”, gaat Ingmar verder. “Je kreeg 
een stuk of tien bigshoppers vol kleding mee 
en moest die ook weer terugbrengen. Wij 
hadden een auto maar dat is niet iedereen 
gegeven die het financieel zwaar heeft. On-
geveer tegelijk met ons idee om een Kleding-
bank te beginnen, gaf de vrouw die de ruiltas-
sen organiseerde aan te willen stoppen. Alle 
kleding is onze kant op gekomen en daarmee 
konden we meteen van start.” 

Positieve reacties
De garage van Tabitha en Ingmar staat, hangt 
en ligt helemaal vol met kleding. “De eerste 
klanten zijn al geweest en het is mooi om te 
zien hoeveel positieve reacties we krijgen”, 
vertelt Tabitha. “Iedereen komt hier met een 
verhaal en sommigen willen dat verhaal ook 
even kwijt. Het sociale stukje is voor ons net 
zo belangrijk als de uitgifte van kleding.” 

Meer ruimte nodig
Het stel heeft al gemerkt dat de ruimte veel 
te klein is. “We kunnen lang niet alles wat 
we hebben kwijt”, zegt Ingmar. “Daarbij is 

er geen gelegenheid om te passen en is het 
erg koud in de schuur. Niet ideaal voor een 
‘kledingwinkel’. Daarom zijn we heel hard 
op zoek naar een eigen ruimte waar we uit 
kunnen breiden. We hebben een pand op 
het industrieterrein op het oog. De gemeente 
staat er positief in, dus die wil misschien wel 
helpen. We hebben een ondernemingsplan 
geschreven, er is al een aantal vrijwilligers 
die ons wil helpen en kleding hebben we in 
overvloed. Wat ons betreft pakken we het in-
eens groot aan. Dat er behoefte aan is, is ons 
al lang duidelijk geworden.” De voordelen van 
een pand op het industrieterrein zijn duidelijk. 
Tabitha: “Ons gezin krijgt meer rust, er komt 
meer ruimte voor onze spullen en klanten 
kunnen iets anoniemer ‘shoppen’ bij ons. Niet 
dat het nodig is, maar er is toch een bepaalde 
schaamte. Dat zouden we nog graag wegne-
men.”

Op afspraak
Bij de Kledingbank is kleding in álle maten 
en stijlen. Van babymaatje 50 tot dames- en 
herenkleding in 5XL. Casual, sjiek, jaren ’80 
en merken van nu. “We hebben inmiddels al 
zoveel kleding ontvangen en steeds wisselt 
de collectie”, legt Tabitha uit. “Naast Kleding-
bank hebben we ook kledingruil. Dan mag je 
kleding uit komen zoeken en lever je even-
veel stukken weer bij ons in. Het is de meest 
duurzame manier van winkelen die er is. 
Overigens is alles wel op afspraak; we nemen 
graag de tijd voor onze klanten. Dus ook als 
mensen kleding aan ons willen doneren, dan 
liefst op afspraak. Ik hoef er zeker niet bij 
te zeggen dat we alleen kleding willen die 
schoon en heel is? Lijkt me logisch, toch?”

Uitbreiden
Ingmar en Tabitha zijn van plan om van de 
Kledingbank een succes te maken. “Op ter-
mijn willen we uit gaan breiden met speel-
goed want ook daar is enorme behoefte 
aan. Dat kan alleen als we een eigen ruimte 
hebben op het industrieterrein. Onze schuur 
puilt nu al uit. We staan er ook voor open 
om maatschappelijke stagiaires van het Pius 
X-College te ontvangen. Ze leren bij ons een 
stukje ‘handel’. Het uitzoeken van de kleding 
maar ook de interactie met de klanten.”

Beter voelen
In principe zijn klanten vier keer per jaar wel-
kom. “Bij elk seizoen heb je graag iets nieuws 
in je kast”, weet Ingmar. “Zeker bij kinderen 
die snel uit hij kleding groeien, is het zaak om 
bij te blijven.” Kleding zorgt voor méér dan al-
leen warmte. “Het draagt bij aan je stemming, 
met een mooie blouse voel je je anders dan 
met een joggingpak. Zeker mensen die veel 
zorgen hebben, verdienen het om zich door 
hun kleding beter te gaan voelen. Daar hel-
pen we graag aan mee”, aldus Tabitha.

Je vindt de Kledingbank De Pardax aan de 
Beukenlaan 26 in Reusel. Heb je kleding 

nodig of wil je kleding doneren, bel dan naar 
06-33444606 om een afspraak te maken.

Behoefte aan kleding in alle stijlen en maten
Kledingbank De Pardax Reusel van start

De garage van Tabitha en Ingmar staat, hangt en ligt helemaal vol met kleding. “De eerste klanten zijn al geweest en 
het is mooi om te zien hoeveel positieve reacties we krijgen”, vertelt Tabitha. “Iedereen komt hier met een verhaal en 
sommigen willen dat verhaal ook even kwijt. Het sociale stukje is voor ons net zo belangrijk als de uitgifte van kleding.”

Wie komt ons team versterken? 
We zoeken een 

Winkelmedewerker m/v  
voor dinsdag en/of donderdag 

voor in ons biologisch boerderijwinkeltje

Reageren via tel: 0497-381201 of 
email naar winkel@hooibergkaas.nl 

De Hooiberg biologische kaasboerderij 
Bladel
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En het woord van het jaar 2022 is gewor-
den… (tromgeroff el): ‘Klimaatklever’! Om 
met Robèrt van Beckhoven te spreken: 
“Da’s jammer”. 

Natuurlijk, ‘klimaatklever’ was een belang-
rijk nieuw begrip in 2022: iemand die zich 
omwille van aandacht voor het klimaat aan 
een schilderij of tafel vastlijmt. Ik heb daar 
overigens grote sympathie voor ( je moet 
wat, als je alsmaar loopt te roepen dat de 
tent in de fik staat maar 1. de brandweer 
komt niet en 2. iedereen om je heen gaat 
lekker door met olie op het vuur gooien), 
maar daar gaat het nu niet om.

Nee, ik vind dit jammer omdat er een ander 
woord is dat ook overal opdook in 2022 en 
dat naar mijn mening veel meer invloed 
heeft op de samenleving: het ‘geitenpaad-
je’. Toch heeft dit woord niet eens de top-10 
gehaald. Robèrt weer: “Da’s jammer”.

De herkomst van het woord is eenvoudig: 
er bestaan gebergtes waar je met geen 
enkel door de mens vervaardigd vervoer-
middel (auto, fiets, kar, roept u maar) over-
heen komt. Maar een berggeit slaagt er 
nogal licht in om toch aan de andere kant 
te geraken. En als zo’n geit dat meerdere 
malen heeft gedaan, ontstaat er… een 
geitenpaadje. Een soort sluiproute, zeg 
maar.

Het geitenpaadje is dan ook als een raket 
omhooggeschoten in ons taalgebruik. 
Dat hebben we vooral te danken aan 
onze regering die er, onder de bezielende 
leiding van een zelfverklaard non-visionair, 
een sport van maakt om geitenpaadjes te 
vinden. Sterker nog, bij gebrek aan geit 

construeert hij er, altijd goedgemutst, zelf 
eentje.

Teveel stikstof? Ik neem u mee naar een 
jaar of tien geleden… Aan tafel bij het 
kabinet: “Als we nu eens in de berekening 
meenemen dat er over tien jaar een aantal 
boeren gaan stoppen, dan kunnen we nu 
alvast de maximumsnelheid naar 130 km/
uur doen!” 

Teveel asielzoekers? Het kabinet: “Als we 
nu eens verbieden dat mensen hun gezin 
laten overkomen, dan schrikt dat nieu-
we asielzoekers af en zo beperken we de 
instroom”. De rechter: “Sorry hoor maar 
dit is tegen de wet. Trek maar weer in, die 
regel.” Tja, soms loopt zelfs een geit tegen 
een versperring aan waar zij niet langs 
komt. 

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar 
u kent de voorbeelden zelf ook (zo niet: 
googel eens op “Geitenpaadjes van dit 
kabinet” – doen hè, kun je lachen). Geen 
wonder dat journalisten hier een patroon 
in zien. En elkaar na gaan praten, want 
creativiteit kost tijd.

En zo kan het gebeuren dat de geiten-
paadjes je in de krant om de oren vliegen. 
En, aldus onze Robèrt: “Da’s jammer”. Niet 
omdat het geen mooi woord is; integen-
deel. Het bekt lekker en roept een plaatje 
op in ieders hoofd. Maar wel omdat onze 
regering kennelijk niet van zins is om 
gewoon via de ‘koninklijke weg’ te gaan. 
Dat zul je nog zien: zelfs die Leopard tanks 
worden straks richting Oekraïne gesmok-
keld via… een geitenpaadje.

Geitenpaadje

column

Mensen die rouwen zoeken vaak troost, 
bijvoorbeeld in gesprekken met familie, 
vrienden of lotgenoten. Anderen gaan de na-
tuur in. Zelfs nu, in de winter, als de loofbomen 
nog kaal zijn en de wind guur en schraal, biedt 
de natuur rust en troost. Maar vermoedelijk 
vinden de meeste mensen nog meer troost in 
muziek. 

In elke cultuur speelt muziek een rol bij de 
verwerking van rouw. De reden: muziek troost 
ons. Er is vrij veel onderzoek gedaan naar 
deze functie van muziek, onder meer aan de 
Universiteit van Tilburg, door universitair 
docent Muziek, Religie en Ritueel Martin Hoon-
dert. Volgens Hoondert geven we een steeds 
persoonlijkere invulling aan uitvaartrituelen. 
Ouderen onder ons zullen dat onderschrijven. 
Pakweg vijftig jaar geleden klonk bij veel 
uitvaarten een Avé Maria, bijvoorbeeld van 
Bach/Gounod. Wie niet van klassieke muziek 
hield, koos voor Mieke Telkamp met ‘Waarheen, 
waarvoor’. Dat lied horen we tegenwoordig nog 
maar zelden. Wat dan wel? Bijvoorbeeld ‘Dat ik 
je mis’ van Maaike Ouboter, ‘Mag ik dan bij jou’ 
van Claudia de Breij en ‘Time to say goodbye’ 
van Sarah Brightman en Andrea Bocelli.

Wie bepaalt welke muziek er wordt gedraaid? 
Daarover kun je van mening verschillen. Er zijn 
mensen die van A tot Z vastleggen hoe hun 
afscheid eruit moet zien, inclusief de muziek 
die wordt gedraaid. De vraag is of dat handig is. 
Wat nou als de overledene van operette hield en 

tijdens de bijeenkomst vrolijke Weense walsen 
klinken, terwijl de rouwenden een hekel aan die 
muziek hebben? Een rouwbijeenkomst is er op 
de eerste plaats voor de nabestaanden, zodat 
ze uiting kunnen geven aan hun verdriet. Dan 
helpt het als ze zelf ook (deels) invulling kunnen 
geven aan die ceremonie, inclusief de muziek-
keuze. 

Moet muziek per se binnen ten gehore wor-
den gebracht? Nee hoor, ook buiten in de open 
lucht van onze natuurtheaters klinkt muziek 
prachtig, afgespeeld over onze mobiele audio-
installatie. De muziek verwaait dan een beetje 
en gaat als het ware een duet aan met de 
geluiden uit het bos: het getjilp van vogels, het 
geritsel van blad en de wind door de kruinen van 
de bomen. Misschien nóg mooier is live muziek. 
Ook – of misschien wel juist – als die wordt uit-
gevoerd door amateurs. Breekbaar en puur. 
Soms heb ik de indruk dat de vogels op onze 
natuurbegraafplaats daarop reageren en van 
zich laten horen. Als dát niet troostrijk is… 

De troostende werking 
van muziek

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

COLUMN

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

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - 5 februari - aanvang 14 uur 

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

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Activiteiten

INFORMATIEF

Markt 4, Hapert

Te bestellen 

REGIO - Pallets rondslingerend, opgesta-
pelde pallets tegen de omheining geplaatst, 
waardoor inbraakgevoeligheid om de hoek 
komt kijken, onnodige risico’s m.b.t. brand-
veiligheid, gebruikte pallets.... We worden 
er doorgaans niet veel vrolijker van. 

Hoog tijd dus om eens te kijken of we vanuit 
een collectieve benadering tot een praktische 
en duurzame oplossing kunnen komen. Doe 
mee met de OVBRM & ISK palletinzameling 
pilot! Een pilot waarbij een maandelijkse in-
zameling van kwalitatief goede én bescha-
digde pallets op een duurzame wijze wordt 
gefaciliteerd. Ingezamelde pallets worden 
hersteld om hergebruik te faciliteren en even-
tueel afvalhout wordt gerecycled, bijvoor-
beeld tot spaanplaten.

Wie kan er meedoen?
Alle OVBRM & ISK-leden en niet-leden zijn 
welkom om deel te nemen. Interessant voor 
ondernemers en particulieren. Heb je pallets 
over, doe mee en ondersteun dit duurzame 
initiatief!

Meedoen is geheel kosteloos. De pilot loopt 
van 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023. Na 30 juni 
zal er een evaluatie plaatsvinden met de be-

trokken partijen,, waarna gezamenlijk bekeken 
wordt of de pilot wel/niet een vervolg krijgt.

Inzamelpunt
Aan de Hofstede 9-11 in Reusel (Truckwash) 
treft u op vermelde tijdstippen een oplegger 
waar kwalitatief goede pallets kunnen wor-
den ingeleverd. Daarnaast zal er een con-
tainer aanwezig zijn om beschadigde pallets 
achter te laten. Een heftruck is op locatie aan-
wezig voor het verplaatsen van het materiaal. 
Let op! Het betreft uitsluitend de inlevering 
van pallets en pallethout. U wordt vriendelijk 
doch nadrukkelijk verzocht om géén ander 
materiaal in de container achter te laten.

Inzamelmomenten
Iedere laatste vrijdag van de maand tussen 
10.00 en 12.00 uur wordt het verzamelpunt 
ingericht, dus: vrijdag 24 februari van 10.00 
tot 12.00 uur, vrijdag 31 maart van 10.00 tot 
12.00 uur, vrijdag 28 april van 10.00 tot 12.00 
uur, vrijdag 26 mei van 10.00 tot 12.00 uur en 
vrijdag 30 juni van 10.00 tot 12.00 uur.

Hoe deelnemen?
Aanmelden kan per mail naar suzanne@
iskempen.nl. Ook voor eventuele vragen over 
de pilot kunt u mailen naar dit emailadres.

Palletinzameling pilot OVBRM & ISK
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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. 
 

Met Boer Burger Beweging méér communicatie
15 maart Verkiezing Provinciale Staten en Waterschapsbestuur

Door Renate Mattijssen

Op 15 maart van dit jaar vinden de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten en het 
Waterschap plaats. Het is voor Boer Burger 
Beweging voor ’t eerst dat ze aan deze ver-
kiezingen meedoen en de verwachtingen 
zijn hoog gespannen. De lokale kandidaten 
vertellen graag over de standpunten.

Communicatie
“Eigenlijk is er één ding dat bij BBB bovenaan 
staat: communicatie”, vertelt Johan van Dom-
melen uit Reusel. “Er worden in dit land zo-
veel beslissingen genomen die niet uitgelegd 
worden; burgers begrijpen het gewoon niet en 
dat moet anders.” Wil Meulenbroeks uit Lage 
Mierde vult aan: “In Nederland wordt beleid 
gemaakt op het wantrouwen van de burger, er 
wordt niet nagedacht over de gevolgen, over 
wat bepaalde beslissingen met mensen kun-
nen doen. In onze optiek kun je onder dwang 
geen verandering bewerkstelligen. Met begrip 
wel. BBB gaat voor een stimulerend beleid in 
plaats van een sanctionerend beleid.”

Verkeerde belangen
In Brabant is werk genoeg voor de politiek. 
Albert van Selst uit Wintelre gaat voor een 

zetel in het Waterschap. “Het Waterschap 
houdt zich bezig met de kwaliteit en kwantiteit 
van het drinkwater. Wij zijn het uitvoeringsor-
gaan van de overheid. Ook hier ervaren wij dat 
er te weinig communicatie naar de burgers is. 
Als partij zien we maatregelen genomen wor-
den die de verkeerde belangen dienen en daar 
willen we verandering in brengen. Een voor-
beeldje: één van onze taken is om het grond-
water op peil te houden. Als je weet dat er bij-
voorbeeld in Eindhoven dag en nacht pompen 
draaien om tunnelbuizen van wegen droog te 
pompen en dat water gaat rechtstreeks naar 
de Maas, dan gaat er in onze ogen iets ver-
keerd. Je kunt dat water ook terug naar de 
beken en sloten laten gaan. Dan hebben de 
boeren in de zomer nét iets meer ruimte om 
hun gewassen te beregenen.”

Het moet anders
De politiek heeft de mond vol over klimaat-
adaptatie maar werpt zoveel barricades op 
dat het voor de burger niet meer te snappen 
is. Marloes Jansen uit Reusel: “Neem het af-
schaff en de salderingsregeling: ‘leuk’ als je 
net geïnvesteerd hebt in zonnepanelen. Het 
is toch veel logischer dat je de burger finan-
cieel profijt laat hebben van die investering? 
Als het alleen geld kost, gaat er straks nie-
mand meer mee in duurzaamheid. Dat kun 
je als politiek niet uitleggen en dat moet 
volgens BBB dus écht anders.” 

Mens in plaats van geld centraal
Ook over mobiliteit heeft BBB een standpunt. 
Ad Houbraken uit Bergeijk: “De kleine kernen 
komen met OV helemaal niet meer aan bod en 

dus wordt de leefbaarheid aangetast. Privat-
isering is uiteindelijk niet echt een succes 
gebleken. Je kunt elke euro maar één keer 
uitgeven. Op dit moment is het beleid om 
steeds maar nieuwe wegen aan te leggen, 
in plaats van te investeren in OV. Wat BBB 
betreft moeten we veel meer de mens in 
plaats van geld centraal stellen.”

Elke stem telt
De campagnetrein dendert. Overal waar 

de kandidaten komen, willen ze graag in 
gesprek met de kiezer. Johan: “Ik weet dat 
de verkiezingen van Provinciale Staten en de 
Waterschappen een beetje een ver-van-mijn-
bed-show zijn maar toch wil ik oproepen te 
gaan stemmen. Elke stem telt en met de aan-
komende verkiezingen kies je mee aan de in-
vulling van de Eerste Kamer. Als BBB beloven 
wij in ieder geval méér communicatie.” 

www.boerburgerbeweging.nl

Van links naar rechts: Johan van Dommelen (P), Marloes Jansen (W), Albert van Selst (W), Wil Meulenbroeks (P) en Ad 
Houbraken (W). (P) = Provinciale Staten, (W) = Waterschap.

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

- laatste ronde sale -

van de afgeprijsde prijs

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

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

#8

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

9 2 6 1 9 8 4
5 1 2

4 1 6 9 9 3
3 7 8

6 5 3 8 3 6 6
4 4 5 9

7 6 3
6 7 2
2 4 7

7 1 5 5
4 6 9 1 3 5 9

1 3 8
8 9 9 1 5 3

8 4 5
3 4 6 7 8 4 2

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

8 4 6 4 8 3

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 5

The net w
eight of you boots is proportional to the cube of the num

ber of
hours you have been on the trail.

-- M
ilt Barber

9 6 1 7
7 1 9 6

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

3 7
3 2 6 9

5 9 8 3

De winnaar van vorige week is: 

Yvonne de Hond  
uit Hulsel

met de oplossing: 
‘Stemmingswisseling’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 5

Tim
e's gradual touch has m

oulder'd into beauty m
any a tow

er w
hich w

hen it
frow

n'd w
ith all its battlem

ents, w
as only terrible.

-- M
ason

1 9 8
7 2

3 6 4
8 1

5 9 3 2
7 6

7 8 5
6 8

6 1 2

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #5

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

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

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

www.puzzelpro.nl©

AKELA
ARGLISTIG

BEELD
CAKEBESLAG

CANADA
ETAGE

GELEGEN

GEWOONTE
GEZIN
GRIEP

GRONDKABEL
HOFDIENAAR

INENTING
INHALER

JAMAICA
KOLEN
LADEN

LOVEND
MODEL
MORTEL
ORGEL

PANAMA
PAROOL
PINCODE

PINDA
PLAATJE

PLOETEREN
RAADGEVING

REEGEIT
REGIE

SALAMANDER
SCHRIK

SIGNAAL
STANK

TELWOORD

TOERUSTEN
TREMA
TROPEN

VAANDRIG
VOLDOENING
WIELCIRKEL

ZITZAK

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Geestelijke gesteldheid • Oplossing: Stemmingswisseling • Antwoorden: A: Tussen 
de oren – B: Het is om te huilen – C: Dubbelhartig – D: Aanstormend talent – E: Vlam – F: Schrikbarend – 
G: Een sprankje hoop – H: Lange tenen – I: Spatjes hebben – J: Koudwatervrees – K: Pislink – L: Toekomstdroom – 
M: Rasoptimist – N: Sfeerverlichting – O: Halfdronken – P: Exhibitionist – Q: Knikkende knieën – R: Opvliegers

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

Woordzoeker

Onder waterOnder water



9 3 februari 2023

new location: De Hoef 12b Hoogeloon

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!

Neem alvast
een kijkje 

in onze winkel

CARNAVAL

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN 

  

0497-645800             Whatsapp 06-30567913             info@bam-wonen.nl   

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

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

                                                                                                                  

Vloerkleden
We hebben een mooie collecie 
vloerkleden met standaard
afmetingen, maar deze kunt u ook 
op maat laten maken; Kies de 
kwaliteit, kleur en afwerking helemaal zelf!

interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!

HAPERT - Lijkt het 
je leuk om samen 
met je vriend(in)en 
mee te doen met de 
Hapertse Kinderop-
tocht op zondag 19 
februari in Hapert? 
Maak dan samen 
een carnavalswagen 
of bedenk een leuke 
carnavaleske act. 

Je kan je op de dag zelf vanaf 13.00 uur in-
schrijven in de MFA Hart van Hapert. De op-
tocht start om 14.11 uur op de ventweg voor 
de MFA. Er zijn trouwens ook hele vette prij-
zen te winnen! 

Het regelement kun je opvragen door 
een mailtje te sturen naar secretariaat@
pintewippers.nl. Hopelijk zien we jullie op 
zondag 19 februari tijdens de Hapertse Kin-
deroptocht.

Wil je meedoen met de 
Hapertse Kinderoptocht?
Je kunt heel vette prijzen winnen!

VESSEM - De feestdagen liggen achter ons 
en we kruipen langzaam maar zeker rich-
ting het carnaval. Dat betekent dat het ook 
weer tijd wordt voor het carnavalsconcert 
van de muziekvereniging St. Cecilia Ves-
sem. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 
4 februari. 

Een avond vol leuke meezingers, feestnum-
mers en uiteraard een hoop gezelligheid. Zo 
drinken we in het Hofbrauhaus, om via het 
Kleine café aan de Haven naar Spanje te 
gaan voor het stierenvechten. Na een pauze 
met ratatouille vliegen nog door naar Zweden 
en zaee = we lekker door. Het is van alle wa...

Zowel de fanfare en drumband treden op. 
Maar daar blijft het niet bij. Ook is er een 
tonproater, zijn er diverse acts en sketches 
en worden sommige nummers ondersteund 
door zang. Kortom een avond waar je bij wilt 
zijn. 

Prins Sebastos en Adjudant Hansie en hun 
gevolg zijn ook van de partij. En het aller-
mooist is: de entree is geheel gratis. Da’s toch 
mooi meegenomen in deze tijden van inflatie. 
Het optreden is om 20.00 uur in D’n Boogerd, 
Servatiusstraat 6 in Vessem. Dus zorg dat je 
erbij bent en je niet later denkt: ‘Ons moeder 
zeej nog....’

Carnavalsconcert muziekvereniging 
St. Cecilia in D’n Boogerd
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL
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Voor interesse kunt u contact opnemen met Mw J. Dirkx
Tel. 0497-381447 / info@metalcoati ngsdekempen.nl
Metal Coati ngs de Kempen B.V. Bladel

Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn 
we op zoek naar jou om ons team te komen versterken als: 

Industrie spuiter (40 uur)
Wat ga je doen?
Je functi e bestaat uit de voorbewerking en het zelfstandig bewerken 
van producten in het proces van natlakken.
Hierbij moet je denken aan ontvett en, afplakken, lak aanmaken en 
spuiten en nadien verpakken van de producten. • 

Wat bieden wij jou? 
- Goede Salariëring
- Mogelijkheid tot een vast dienstverband
- Regelmati ge werkti jden: 07.30 – 16.15 
- 25 vakanti edagen
-  Mogelijkheid tot interne opleiding van verschillende functi es; 

zoals Natlakken, Poedercoaten, Stralen 

Wat heb jij ons te bieden: 
- Enthousiasme
- Inzet en moti vati e
- Zelfstandig kunnen werken

Metal Coati ngs de Kempen B.V. is een sterk groeiende
industriële spuiterij in Bladel. Wij behandelen onder andere 
machinebouw-vrachtwagens-containers en opleggers.
Binnen Metal Coati ngs de Kempen B.V. werken wij met een jong, 
gedreven en ambiti eus team. 

Interesse? Stuur dan voor 20 februari 2023 je CV met motivatie in. 
Dat kan via het sollicitatieformulier op werkeninzuidoostbrabant.nl.
Kijk voor de volledige vacaturetekst op:
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www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Binnen de Samenwerking Kempen-
gemeenten werken de gemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden 
en Oirschot samen op een aantal vakgebieden 
o.a. maatschappelijke dienstverlening (MD), 
vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 
en ICT (Shared Service Center).

Op dit moment zoeken we kandidaten voor de combinatiefunctie 
Privacy officer (PO) en Chief Information Security Officer (CISO) voor de 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) 

•    Je beschikt over een HBO/WO denk- en werkniveau;
•    Je bent in het bezit van een certificering CISM of bereid deze op korte 

termijn te behalen;
•   Je hebt kennis van de AVG, BIO en WPG en kennis en kunde van 

informatiebeveiliging en de bijbehorende frameworks, zoals bijvoorbeeld 
ISO27001 of NIST CSF;

•   Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en schrift;
•   Je beschikt over de capaciteit om te functioneren in een sterk politieke en 

veranderende omgeving;
•    Je kan snel schakelen tussen pragmatische implementatie van oplossingen 

en strategie bepaling;
•    Je bent resultaat- en kwaliteitsgericht en beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden;
•    Je hebt een ondernemende instelling, bent praktisch en hebt een 

enthousiaste en probleemoplossende basishouding;
•    Je bent analytisch sterk en je hebt gevoel voor verhoudingen op bestuurlijk 

en ambtelijk niveau;
•    Je hebt het vermogen en de wil om zowel zelfstandig als in teamverband te 

kunnen opereren.

Privacy officer (PO) / 
Chief Information Security Officer (CISO)

Gemeente Reusel-De Mierden gaat dit jaar 
een ontwerp maken voor de herinrichting 
van de dorpskern van Lage Mierde. Aanlei-
ding is de verouderde riolering. Groot on-
derhoud is nodig, waarbij alle straten in de 
kern opengebroken moeten worden. We 
hebben ervoor gekozen deze situatie aan 
te grijpen om de dorpskern opnieuw vorm 
te geven.

We willen deze herinrichting samen vorm 
gaan geven. Voor de inwoners van Lage Mier-
de wordt daarom een informatieavond geor-
ganiseerd. Tijdens deze avond vertellen we 
over de doelen en hoe het proces eruit gaat 
zien. Ook willen we graag weten welke wen-
sen, behoeften en aandachtspunten er zijn en 
gaan we hierover in gesprek met elkaar.

Bewoners van Lage Mierde worden uitgeno-
digd door middel van een brief.

Meer weten? Stuur een e-mail naar secreta-
ris@dorpsraadlagemierde.nl of bel naar ge-
meente Reusel-De Mierden via 0497-650650.

Herinrichting 
dorpskern 
Lage Mierde
Aanleiding is verouderde
riolering!

Hoge inflatie, stijgende prijzen voor onder 
andere energie en voedingsmiddelen: het 
leven is momenteel duurder, waardoor 
voor veel huishoudens in Nederland finan-
ciële problemen op de loer liggen of mo-
gelijk al zijn ontstaan. Daarom organiseren 
de Kempengemeenten in samenwerking 
met de sociaal raadslieden een speciaal 
webinar rondom budgetteren en inkomen.

In dit webinar komen de volgende onder-
werpen aan bod:
-  Budgetteren: Hoe houd ik mijn inkomsten 

en uitgaven in balans?
-  Inkomen: Welke inkomensondersteuning is 

er en heb ik daar recht op?
- Minimaregelingen binnen de Kempen
- Waar kan ik terecht bij vragen en voor hulp?

Uiteraard is er ook alle ruimte om je eigen 
vragen direct te stellen aan de sociaal raads-
lieden. Afhankelijk van de vraag zal deze di-
rect worden beantwoord of kan er een per-
soonlijke afspraak met een sociaal raadslid 
worden ingepland om hierover later door te 
praten. De webinar is voor alle inwoners van 
de Kempengemeenten.

Op woensdag 1 maart 2023, van 15.30 tot 
16.30 uur, vindt het webinar via Teams plaats. 
Alle deelnemers ontvangen uiterlijk 28 febru-
ari 2023 de deelnamelink per e-mail. Aan-
melden kan via het online aanmeldformulier: 
eersel.nl/budgetteren.

Webinar over budgetteren 
en minimaregelingen in de 
Kempen

Kom jij team Den Doel versterken?

Wat zoeken wij? 
Een vaste medewerker/ster

Tijden en dagen in onderling overleg bespreekbaar

Wat is er mogelijk?
 - Doordeweekse dagen van 11:00-19:00 uur
 - Bespreekbaar vanaf 8 werkuren 

Wat bieden wij jou?
 - Een prettige werksfeer en een gezellig team
 - Aantrekkelijke horecatijden
 - Goed salaris
 - Weekenden vrij

INTERESSE?
Bel 0497-385568 of mail restariadendoel@gmail.com 

of loop even binnen!

Sniederslaan 2a  I  Bladel  I  restariadendoel@gmail.com  I  Tel. 0497 - 38 55 68

LOKAAL
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Lange wachttijden in de uitvaartzorg
Door Arie van den Berk

Langer wachten op een crematie. Dus helaas geen afscheid op het 
moment dat de nabestaanden graag wensten. Het was een moei-
lijke boodschap die wij, net als alle andere uitvaartverzorgers in 
Nederland, de afgelopen maanden wel eens moesten brengen. 
Lang wachten dus op een uitvaart omdat er geen plaats was in de 
crematoria. Hoe vul je in hemelsnaam die periode respectvol op?

Vragen
Het was een vraag waar helaas veel nabestaanden mee te maken 
kregen. En die ook praktische vragen met zich meebracht. Want 
hoelang is het nog ethisch verantwoord om een overleden per-
soon te bezoeken? Normaal gesproken niet al die tien dagen. 
Daarom verbleef de overleden dierbare de laatste dagen voor de 
uitvaart in de meeste gevallen in een gesloten kist. Thuis of in het 
uitvaartcentrum, waar bezoek uiteraard mogelijk bleef. 

Rouwverwerking
Wij kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk een mooi en persoonlijk afscheid is voor 
de rouwverwerking. Daarom proberen we ook het bezoek aan een gesloten kist zo persoonlijk 
mogelijk te maken. In een mooie, sfeervolle ruimte met bijvoorbeeld persoonlijke spulletjes, lie-
velingsbloemen en favoriete muziek van de overleden dierbare, als de nabestaanden dat wensen.

Oversterfte
Ook tijdens de coronaperiode waren de wachttijden langer dan normaal. Maar toen was 
alles anders. Geen afscheid nemen vooraf, weinig mensen bij de uitvaart. Het was een groot 
drama. Maar nu dat hopelijk voorgoed achter ons ligt, hadden we niet meer gerekend op deze 
wachttijden. Dat is uitzonderlijk, in een ‘normale’ tijd. Hoewel, een normale tijd is het ook niet. 
Er wordt gesproken van oversterfte. Dat betekent dat er de laatste twee maanden wekelijks 
gemiddeld 900 meer mensen overleden dan normaal in dat tijdperk (Bron CBS). De oorzaak is 
vooralsnog onbekend, zeker nu corona niet meer zo veel slachtoff ers eist. Maar de uitgestelde 
zorg en naweeën van corona worden genoemd als mogelijke oorzaken.

Ruimte voor afscheid zoals het hoort
Wij hopen dat deze oversterfte nu zo snel mogelijk stopt en dat pandemieën ons verder met 
rust laten. Wij willen weer zoals vertrouwd een mooi afscheid verzorgen binnen 36 uur tot en 
met 6 werkdagen na overlijden, zoals de wettelijke richtlijnen dat voorschrijven. Zodat er na 
een paar dagen in het teken van het afscheid alle ruimte komt voor nabestaanden voor de 
verwerking van het verlies. 

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

INFORMATIEF

WESTELBEERS - Op zondag 12 februari, 
om 14.30 uur, treedt Renée Steenvoorden 
met ‘A Place Called Home’ in de Cultuur-
boerderij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers.

‘What’s a place called home? Search for the 
unknown.’ Een sprong in het diepe met zan-
geres Renée Steenvoorden. Een thuis hoort 
comfortabel te zijn, je voelt je op je gemak 
en wordt omringd door warmte, toch? Maar 
door juist van die gebaande paden af te dwa-
len en buiten je comfortzone te treden ontdek 
je wellicht een nieuwe wereld die je ook heel 
goed past, een nieuw thuis.

Sferisch, melodisch, rustgevend; droom weg 
in de jazz- en folkklanken van het Renée 
Steenvoorden trio. ‘A Place Called Home’ is 
de eerste EP van Renée, en is ontstaan na de 
zoektocht naar haar muzikale identiteit in de 
wereld van vandaag. Ze heeft eindelijk haar 
thuis gevonden en dat laat ze horen met haar 
muziek en verhalende teksten. Aangevuld 
met solide en subtiel pianospel door Leonard 
Steigerwald en virtuoze, melodische lijnen op
saxofoon, gespeeld door Pierre Lagache 
klinkt het als een intiem en puur geheel. 

Wees welkom!

Optreden van Renée Steenvoorden 
in de Cultuurboerderij

Wethouder Peter van de Noort en direc-
teur Piet Grootenboer van DELTA Netwerk 
ondertekenden een samenwerkingsover-
eenkomst voor de aanleg van glasvezel. 
De ondertekening is het startschot voor de 
uitrol van dit tweede glasvezelnetwerk in 
de gemeente. 

“Ik ben blij dat de onze gemeente de kans 
krijgt om zich aan te sluiten op een tweede 
snel en stabiel glasvezelnetwerk. DELTA Net-
werk heeft in Nederland en in Noord-Brabant 
laten zien dat zij een betrouwbare landelijke 
partner is.” 

DELTA Netwerk gaat een glasvezelnetwerk 
aanleggen in alle gemeentelijke kernen. Met 
een schop in de grond luidde de wethouder 
samen met de directeur van DELTA Netwerk 
de aanlegperiode in. De uitvoering van de 
aanleg ligt bij aannemer Circet Nederland. 
De graafwerkzaamheden starten in februari 
van dit jaar en naar verwachting is het glas-
vezelnetwerk in het eerste kwartaal van 2024 
gereed. Inwoners kunnen pas gebruik maken 
van de het glasvezelnetwerk als er een abon-
nement wordt afgesloten en alle stappen van 
de aanleg zijn doorlopen. Naast Delta Netwerk 
wordt ook glasvezel aangelegd door Brofiber. 
Dit betekent dat de inwoners en ondernemers 
op dit moment kunnen kiezen uit twee glasve-
zelnetwerken. Inwoners met vragen over glas-
vezelaansluiting kunnen terecht op de web-
sites van Brofiber en Delta Fiber. Inwoners met 
vragen over de vergunning of over het toezicht 
op graafwerkzaamheden vanuit de gemeente, 
kunnen bij de gemeente terecht.

Gemeente en DELTA Netwerk tekenen convenant aanleg glasvezel
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Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

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

Boomstam eettafel
160x100 cm van € 985,-

NU € 785,-

Massief eiken eettafel
140x100 van € 785,-

NU € 635,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 169-

NU € 119,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Massief eiken
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 819,-
200x100 NU € 849,-
220x100 NU € 885,-   260x100 NU € 959,-
240x100 NU € 919,-   280x100 NU € 1005,-

Massief eiken
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 785,-
200x100 NU € 830,-   
220x100 NU € 865,-
240x100 NU € 895,-

260x100 NU € 940,-
280x100 NU € 965,-

Door Piet Gijsbers

HAPERT - Dit weekend, zaterdag 4 en zon-
dag 5 februari, wordt in Hoogerheide om 
de wereldtitels veldrijden gestreden. Op 
zaterdag is het de beurt aan de beste veld-
rijdsters van de wereld om zich met elkaar 
te meten. Aniek van Alphen is een van de 
acht rensters in de Nederlandse selectie. 

Het is al een prestatie op zich om je te kwa-
lificeren voor de nationale ploeg, want Ne-
derland barst van het veldrittalent bij de 
vrouwen. Dankzij haar prima prestaties in het 
lopende seizoen heeft de renster uit Hapert 
haar plek in de oranje selectie afgedwongen. 
Het is in Nederland dringen geblazen om bij 

de WK selectie te behoren. Ons land mag 
maar een beperkt aantal rensters afvaar-
digen. “Eigenlijk is het heel krom”, zegt Van 
Alphen, “naast mijzelf staan er nog negen 
Nederlandse rensters in de top tien van de 
wereldranking. En nu moet er iemand van ons 
afvallen, terwijl sommige rensters uit andere 
landen, die weinig hebben gepresteerd, wel 
op de WK mee mogen doen. De internationa-
le wielerbond UCI zou beter kunnen beslis-
sen dat de beste 10 of 15 van de wereldrang-
lijst sowieso aan de start mogen staan. Nu is 
dat helaas niet zo en kun je als Nederlandse 
renster gewoon pech hebben.” 

Sinds bondscoach Gerben de Knegt de nati-
onale selecties vorige week bekend maakte 
hoeft Van Alphen zich daarover even geen 
zorgen meer te maken. Zij heeft er maanden 
lang voor geknokt om zich bij de besten te rij-
den. In een Duitse cross en in twee internati-
onale wedstrijden in België (Boom en Essen) 
was zij de beste van de dag. Daarnaast stond 
zij nog vijfmaal ergens op het podium. Haar 
gelijkmatigheid toonde ze al het hele seizoen 
vanaf september. In 36 wedstrijden belandde 
ze maar vijf keer buiten de top tien in de uit-
slagen. 

Verzorging
Haar ouders Tom en Karien zijn onmisbare 
schakels bij het veroveren van haar plaats in 
de veldrittop. “Ze gaan mee naar elke wed-
strijd. Ons mam neemt de verzorging op zich. 
Zij zorgt na de finish voor droge en warme 
kleding en als aanvulling voor wat eten en 
drinken. Ons pap zorgt tussen de wedstrij-
den door voor de fietsen, zodat ze bij een 
volgende cross weer in orde zijn. Maar ook 
tijdens de wedstrijd staat hij met iemand van 
onze ploeg in de materiaalpost. Die neemt 
mijn fiets aan om schoon te spuiten, ons pap 

geeft de schone fiets aan. Wie dat schoon-
maken regelt moeten zij maar onder elkaar 
uitvechten, als ik bij de volgende doorkomst 
maar weer een schone fiets heb”, zegt Aniek 
lachend. 

Weekindeling
Hoe ze zich op een wedstrijdweekend voor-
bereidt? “Op maandag ga ik even los rijden 
en doe ik wat krachtoefeningen. Dinsdags 
train ik zo nodig enkele blokken, een vorm 
van intervaltraining. Op woensdag trainen we 
met ons team 777 puur op de cross. Dat doen 
we onder leiding van onze trainer/ploeglei-
der Camiel van den Bergh op afwisselende 

plaatsen: in Alphen, Lommel, Lichtaart en 
Lille. Steeds aangepast aan de parcoursen 
van de wedstrijden in het komende week-
end. Donderdags volgt opnieuw blokken trai-
ning. Soms ga ik op dinsdag en op donder-
dag nog even hardlopen. Daarmee zijn mijn 
dagen goed gevuld. Want ik heb tussendoor 
mijn rust ook hard nodig.” In de week voor 
Hoogerheide trainde Aniek wat minder. “Als 
ik een goede wedstrijd rijd kan ik tevreden 
zijn. Alles hangt af van het parcours en hoe ik 
mezelf die dag voel. Hopelijk loop ik geen ver-
koudheid op en voel ik me niet ziek. Alles is 
van zoveel factoren afhankelijk.” Aan strijdlust 
zal het Hapertse Aniek zeker niet ontbreken.

Strijdlustige Aniek van Alphen naar WK veldrijden Hoogerheide

Zege in Essen
(foto: Steven de
         Ruyte)

Aniek in actie op NK in Zaltbommel 
(foto: Daan van Overveld)

SPORTIEF
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 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

* € 125,- korting op aanpaskosten bij aanschaf van nachtlenzen.

Van Bommel Optiek
dé nachtlensspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

€125,- KORTING*

Nachtlenzen corrigeren 
uw ogen terwijl u slaapt.
U kunt de hele dag scherp 
zien zonder bril of lenzen.  
Maak een afspraak en kom langs in 
onze lenzenpraktijk aan de Kerkstraat 
39a in Hapert. Bel 06-31750599.

BLADEL - Vorige week donderdag 26 janu-
ari waren er weer examens bij de volwas-
senen van Hanmudo Bladel. Iedereen was 
geslaagd voor de volgende gradaties en de 
examinatoren waren zeer tevreden.
 
Op de foto v.l.n.r. (boven): Catherine Plasmans 

(instructeur), Kevin Merkx (oranje band), Ben 
Bierens (rode band), Rob van Hoof (oran-
je band), Marcel Verhoeven (examinator) 
en Rob Plasmans (hoofd instructeur). V.l.n.r. 
(onder): Annemieke Jansen (oranje slip), Lau-
rens Vrijnsen (rode slip) en Denese Verhoe-
ven (oranje band).

Geslaagden bij Hanmudo Bladel

REGIO - Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met 
zorgen in het gezin. Het kan zijn dat je mee 
moet helpen in het huishouden of een rol 
hebt in de verzorging van een gezinslid. 
Maar dit hoeft niet perse het geval te zijn. 
Maak jij je zorgen om een gezinslid of heeft 
een van jou gezinsleden zorg nodig? Dan 
ben jij een jonge mantelzorger!

Veel mensen denken bij het woord ‘mantel-
zorg’ aan persoonlijke verzorging en het doen 
van het huishouden. Voor sommige kinderen 
en jongeren is dit inderdaad het geval. Maar 
het gaat er vooral om dat deze kinderen en 
jongeren zich zorgen maken om hun naaste 
en zich vaak, onbewust en ongemerkt, aan-
passen aan de situatie. Veel jonge mantelzor-
gers hebben een fijne jeugd en zitten lekker 
in hun vel. Sommigen raken echter in de pro-
blemen, hebben een laag zelfbeeld of halen 
lagere cijfers op school. 

En dat laatste willen wij voorkomen. Daarom 
organiseren wij binnenkort een 6-wekelijkse  
cursus voor jonge mantelzorgers. Tijdens 
deze cursus is aandacht voor mindfullness en 
zelfvertrouwen. We gaan onderzoeken waar 

jij blij van wordt en wat jij nodig hebt om in je 
kracht te staan. We willen daarmee een plek 
bieden waar jij jezelf mag zijn als jonge man-
telzorger.

De cursus duurt 6 weken en start op 6 maart. 
Als je je opgeeft, verwachten we dus ook dat 
je er alle 6 bijeenkomsten bij bent. Maandag 
10 april slaan we over omdat het dan tweede 
paasdag is. De laatste bijeenkomst is hier-
door op 17 april. 

De cursus vindt plaats op maandagen in de 
MFA Hart van Hapert, Oude Provincialeweg 
21 in Hapert. Inloop is vanaf 15.15 uur. We 
starten om 15.30 uur en sluiten om 17.00 uur 
af.

Deze cursus is speciaal bedoelt voor jonge 
mantelzorgers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
Voor andere leeftijdsgroepen zal op een later 
moment een cursus georganiseerd worden.

Voor aanmelden of meer informatie, neem 
contact op met Eefje Heesterbeek (telefo-
nisch bereikbaar op maandag, dinsdag tot 
14.30 uur en donderdag), tel. 06-58797156 en 
mail: eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl  
of met Dianne Coolen (telefonisch bereik-
baar op dinsdag en woensdag) telefoon 
06-58789368 en e-mail: diannecoolen@
cordaadwelzijn.nl

Cursus voor jonge 
mantelzorgers
Aandacht voor mindfullness en zelfvertrouwen

EERSEL - Door het win-
terweer kon de testloop 
op zondag 22 januari niet 
doorgaan. Verschuiven 
betekent dat er altijd weer 
mensen niet kunnen. Maar 
op zondag 29 januari waren 
de weergoden iets beter 

gemutst en kon de testloop beginnen. 9 
personen van de startersgroep en groep 1 
waren naar de Panberg gekomen om daar 
het rondje van 1600 meter drie keer rond te 
lopen. Plus nog een stukje ‘aanloop’, maakt 
het 5 km.

Hoe was dat op dinsdag 4 oktober? Toen waren 
het vreemden voor elkaar. Nu weten ze alles 
van elkaar, van de familie, wat hun hobby’s zijn 
en waar ze nog meer graag over kletsen. Waar 
zitten de pijntjes tijdens en na de training. ‘He-
lemaal geen zin om na de training te komen 
met dit slechte weer, maar achteraf toch blij dat 
ik gekomen ben.’ Als er in de groep iets is wat 
bindt is het makkelijker om te komen of wordt 
het moeilijker om weg te blijven?

Kanya en Louis liepen in de achterhoede. 
Kanya liep 39:01, Louis 2 seconden sneller, 
38:59. Jose, Arjan en Anouk wisten in het 
begin nog gezamenlijk op te trekken, maar 
Jose moest in de tweede ronde een gaatje 
laten vallen en kwam na 35:27 over de streep. 
Arjan en Anouk gezamenlijk in 34:42. Stefan 
liep op zijn eigen tempo en na 30 minuten en 
23 seconde had hij de 5 km volbracht. Neeltje 
bleef net onder het half uur, 29:18. Joyce had 
nog een beetje snelheid over gehouden van 
zijn 400 meter carrière en had 26:43 nodig 
om het parcours te volbrengen.

Ben jij ook enthousiast geworden? Op dinsdag 
7 maart start er weer een groep. De trainings-
tijden zijn dinsdag- en donderdagavond om 
19.30 uur en zondagmorgen om 09.00 uur. We 
starten telkens op sportpark De Dieprijt aan 
de Postelseweg 74 in Eersel. Door enthousias-
te trainers wordt telkens een training gegeven 
met een goede warming up, leuke afwisselen-
de kern en cooling down. Zijn er nog vragen of 
heb je interesse, mail dan naar loopgroepen@
avdes.nl. Iedereen kan hardlopen!

Startersgroep DES loopt testloop

BLADEL - Aan de hand 
van het boek ‘Win-
dows 10 voor de begin-
nende senior compu-
tergebruiker’ maken 
we kennis met deze 
nieuwe versie van 
Windows.

Beginnershandelingen, zoals het aanzetten 
van de computer en het gebruik van de muis 
of het touchpad, worden stap voor stap aan-
geleerd. Ook aan het gebruik van het toetsen-

bord wordt ruim aandacht besteed. Verder 
komt het starten en sluiten van programma’s 
en het openen en opslaan van bestanden aan 
de orde. U maakt uiteraard ook in uw eigen 
tempo kennis met internet en e-mail. 

De cursus is iedere woensdagmorgen van 
09.00 tot 11.30 uur bij Het Kompas, Toren-
dreef 20 in Bladel. Voor meer informatie zie 
de website, mail naar info@kompasbladel.nl 
of bel naar 0497-385069.

www.kompasbladel.nl

Cursus Windows 10 bij Het Kompas

INFORMATIEF

Een oude of kapotte fietsaccu hoort niet in 
de vuilnisbak! Het is een krachtige energie- 
bron waar schadelijke stoffen in zitten voor 
mens, dier en milieu. Door onzorgvuldig 
gebruik of beschadiging kan een fietsaccu 
oververhitten of zelfs ontbranden. 

Daarnaast zitten er in fietsaccu’s waardevolle 
metalen die hergebruikt kunnen worden. Het 
dichtstbijzijnde inleverpunt voor fietsaccu’s 
vind je op www.legebatterijen.nl/waar-inle-
veren. 

Je kunt je fietsaccu ook inleveren bij de 
 milieustraat.

Lege of kapotte 
fietsaccu 
inleveren?
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Hét notariskantoor van de Kempen voor ondernemers,
nalatenschappen familierecht & estate planning!

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

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

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

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

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

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

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

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

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

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

Click Sport nieuwe stijl
Nóg leuker, nóg uitdagender, nóg meer variatie in sport en spel
Door Renate Mattijssen

KEMPEN - Heel veel basisschoolleerlingen 
hebben de afgelopen twaalf jaar kennis 
kunnen maken met talloze sporten in de 
regio door deel te nemen aan Click Sport. 
Het is een succesformule gebleken omdat 
het een laagdrempelige manier van ken-
nismaking met voor sommigen onbekende 
sporten is. Het grote aanbod sportvereni-
gingen heeft baat gehad bij Click. Het is 
tijd voor verandering, voor een frisse wind. 
Combinatiefunctionarissen Maud, Ties en 
Eline vertellen over de nieuwe plannen.

Frisse wind
“Laten we voorop stellen dat Click gewoon 
blijft”, trapt Eline af. “De laatste tijd hebben 
we een beetje terugloop gezien in het aantal 
deelnemers en dat heeft ons ertoe aangezet 
om de invulling te veranderen. Wat blijft is 
dat leerlingen op laagdrempelige wijze ken-
nis kunnen maken met sporten die ze anders 
niet snel zouden doen.” Ties gaat verder: “We 
hebben gemerkt dat vooral bij de leerlingen 
van groep 7 en 8 de animo afneemt. Terwijl 
wij vanuit de gymlessen op de basisscholen 
wel weten dat ze graag sporten en bewegen. 
Op die leeftijd begint de competitiedrang een 
beetje meer te ontwikkelen en daar gaan we 
nu op inspelen.”

Nieuwe leeftijdsindeling
De gymleraren zijn druk bezig geweest met 
een vernieuwd aanbod. Maud: “Wat we als 

eerste aangepakt hebben is de indeling van 
de groepen. Er zijn pakketten ontwikkeld voor 
groep 1,2,3 en voor groep 4,5,6. Die invulling 
blijft zoals het was: leuke spellen, nieuwe 
sporten. Naast de ‘traditionele’ pakketten, 
die elke Click-periode weer heel anders zijn, 
komen er twee extra pakketten. Deze ronde 
gaan we voor de ‘Outdoor’ en ‘Trefbal’. Die 
eerste kunnen we pas heel laat invullen want 
die is afhankelijk van het weer. Ligt er sneeuw 
dan gaan we sneeuwballen gooien of iglo’s 
bouwen, ligt er ijs, dan gaan we schaatsen. 
Bij Trefbal kiezen we zes weken lang elke 
week voor een andere vorm.”

Competitie voor groep 7 en 8
Voor groep 7 en 8 verandert er echt iets. Ties: 
“Daarvoor gaan we competities opzetten in 
verschillende sporten. Elke gemeente heeft 
een eigen toernooi en leerlingen schrijven 
zich daarvoor per team in. Komende periode 
is er in Eersel een trefbaltoernooi, in Bladel 
een tafeltennistoernooi en in Reusel een Nerf 
Gun-toernooi. Het mooie is dat je nog steeds 
mag sporten waar je wilt. Kom je niet uit 

Reusel maar wil je wel Nerfen en heb je een 
team: kom lekker meedoen!” 

Samenwerking lokale sportverenigingen
Nog altijd is er volop samenwerking met lo-
kale sportverenigingen. Eline: “Dat blijft de 
kracht van Click Sport. Er is zoveel te doen 

in deze regio, zoveel verschillende sporten. 
Wij zoeken die samenwerking graag op. Als 
het kan zetten we vrijwilligers in van de sport-
vereniging, maar met het gebruik van alleen 
materialen of de locatie zijn we vaak ook al 
blij. Gelukkig hebben wij heel veel stagiaires 
die we in kunnen zetten en voor wie Click een 
mooie manier is om het vak van gymdocent 
verder uit te diepen.”

Extra training gevraagd
De promotie voor het nieuwe Click is begon-
nen. Ties: “Het is fijn dat wij de leerlingen 
allemaal minimaal één keer per week zien in 
de gymles. Dan kunnen we ze warm maken 
voor ons aanbod. Meteen na de eerste aan-
kondiging werden er al teams gemaakt.” Eline 
vult aan: “Bij mij op school werd zelfs extra 
training gevraagd voor de toernooien. Mooi 
toch, dat enthousiasme?” Op drie woensda-
gen in maart wordt een extra toernooi (voet-
bal) georganiseerd in samenwerking met het 
Kempisch Voetbal Collectief. Dit toernooi is 
schoolgebonden, wat voor de andere toer-
nooi-pakketten niet geldt. Het voetbaltoer-
nooi is in Eersel op 15 maart, in Bladel op 22 
maart en in Reusel op 29 maart, telkens op 
het gemeentelijk sportveld en duurt van 15-17 
uur.

Meer informatie over de inhoud, de kosten en 
de data van de pakketten en de toernooien: 
www.clicksport.nl. 

Inschrijven kan nog tot 8 februari.
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Actief bezig met bouw van ‘passief huis’
De bouw van de woning heeft even geduurd. “Sowieso 
duurde het een poos voordat de bouw echt van start 
kon”, vertelt Martie. “Het oorspronkelijke plan was dat 
in deze nieuwe wijk uitsluitend schuurwoningen zouden 
komen maar dat plan is – vanwege de crisis - losgelaten 
door de gemeente. Dat het wat langer ging duren, had 
ook een voordeel: zo hadden we voldoende tijd om goed 
na te denken wat we precies wilden. Dat het een ‘passief 
woning’ moest worden, wisten we al vrij snel. Hoe we 
dat precies gingen doen, is in nauw overleg met de 
architect gegaan. Hij koppelde onze ideeën aan de zijne 
en samen kwamen tot de meest ideale opzet.”

Jaloersmakend lage energierekening
Een ‘passief woning’ is meest zelfvoorzienend. “We durven 
het in deze tijd bijna niet hardop te zeggen, maar wij hebben 
een energierekening van 80 euro per maand”, laat Anja 
weten. “We hebben ons huis héél goed geïsoleerd, veel 
ramen op het zuiden, bijna geen ramen op het noorden 
en een lucht-water-warmtepomp die onze temperatuur 
bepaalt. Van maart tot oktober brandt de verwarming niet 
bij ons. Ja, soms de kachel in de keuken, die naast een 
gezellige sfeer ook warmte geeft. Niets van de warmte gaat 
verloren want boven wordt het water in een groot boilervat 
mee verwarmd. Daar kunnen we van douchen. Al met al 
waren deze voorzieningen een flinke investering maar die 
hebben we op deze manier best snel terugverdiend. De 
extra ruimte die we moesten bouwen voor alle installaties 
was de moeite waard.”

Openheid heeft ook nadelen
De opzet was om zo weinig mogelijk deuren in het huis 
te plaatsen. “We wilden eigenlijk één doorlopende ruimte”, 
vertelt Martie verder. “We hadden dus geen deur tussen de 
keuken en de hal. Dat bleek na een tijdje toch niet erg goed 
te bevallen. Je hoorde alles, er was veel geluidsoverdracht 
en ook voor de akoestiek was het niet erg fijn. Daarbij geeft 
het ook een soort geborgenheid als er wel een deur is. 
Tegelijk wilden we ook de openheid niet kwijt. We wilden 
een industriële look, waren erg gecharmeerd van zo’n 
stalen deur maar we kwamen er niet helemaal uit. De 
zwaarte van het staal vonden we niet mooi. We lieten het 
even liggen om goed over na te denken.”

Veeleisend en precies
Het idee bleef hangen tot ze bij de overburen een deur 
van aluminium zagen die qua looks niet onderdeed voor 
zijn stalen broer. “Dat was precies wat we zochten”, meldt 
Anja enthousiast. “Zij hadden hun deur bij De Houtwinkel 
gekocht en dus zijn wij daar meteen naartoe gereden. We 
hebben onze wensen verteld en daar is deze taatsdeur 
uitgekomen. Voor de bevestiging van een taatsdeur is geen 

kozijn nodig maar wordt de deur in de vloer en het plafond 
bevestigd. Daardoor opent deze deur naar twee kanten. 
We waren best veeleisend want het moet ineens goed zijn, 
vinden wij. Ik wilde de deur exact op de overgang van het 
beton van de hal en het hout van de keuken hebben. Dat is 
precies gelukt; de monteurs dachten goed mee en hebben 
vakwerk geleverd.”

Het beeld moet kloppen
Martie en Anja kenden De Houtwinkel al van hun vorige 
woning. “Daar hebben ze de carport gemaakt. Ons was 
het goed bevallen en daarom benaderden we hun nu 
weer. Ook vanwege de lokale lijntjes. Uit ervaring weten 
we dat de service terugloopt, naarmate een bedrijf verder 
van je woning gevestigd is. Lijkt soms wel per kilometer te 
verminderen. We zijn heel tevreden, vooral omdat ze met 
verstand van zaken onze obstakels konden wegnemen.” 
Over de vlakverdeling in de deur is ook lang nagedacht. 
“Ook dat beeld moest kloppen. We hebben met een speciale 
app op de telefoon heel veel vlakverdelingen geprobeerd. 
Van De Houtwinkel kregen we de ideale hoogte van de 
handgreep door en met die afmeting als basis konden we 
het precies uittekenen. De Houtwinkel heeft het uitgevoerd. 
Met de taatsdeur is het nu een stuk knusser in huis en dat 
de deur naar twee kanten open gaat is ideaal. Deze deur 
maakt de ruimte helemaal af.”

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
www.dehoutwinkelbladel.nl

Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Het grote voordeel van 
aluminium is het gewicht. 
Door de speciale behandeling 
is de deur niet van het 
moderne zwarte staal te 
onderscheiden. Alleen maar 
voordelen in deze taatsdeur.

Lichtgewicht 
met zware look

Vijf jaar geleden begonnen Martie en Anja de Brouwer aan de bouw van 
hun ‘schuurwoning’ in Casteren. Ze deden heel veel zelf en riepen de hulp 
in van lokale vakmensen. Omdat ze ‘koop lokaal’ ondersteunen maar zeker 
ook omdat de lijntjes dan kort zijn en de service meestal beter. Voor hun 
taatsdeur klopten ze aan bij De Houtwinkel.

HET OPEN-DEUR-BELEID
VAN MARTIE EN ANJA

Wonen
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“Ook dat beeld moest kloppen. We hebben met een speciale 
app op de telefoon heel veel vlakverdelingen geprobeerd. 
Van De Houtwinkel kregen we de ideale hoogte van de 
handgreep door en met die afmeting als basis konden we 
het precies uittekenen. De Houtwinkel heeft het uitgevoerd. 
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Webinar budgetteren en inkomensregelingen in de 
Kempen
Hoge inflatie, stijgende prijzen voor onder andere 
energie en voedingsmiddelen: het leven is 
duurder geworden, waardoor voor veel 
huishoudens in Nederland financiële problemen 
op de loer liggen of er mogelijk al zijn. Daarom 
organiseren de Kempengemeenten in 
samenwerking met de sociaal raadslieden een 
speciaal webinar rondom budgetteren en 
inkomen. 

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan 
bod:
•  Budgetteren: hoe houd ik mijn inkomsten en uitgaven 

in balans?
•  Inkomen: welke inkomensondersteuning is er? Heb ik 

daar recht op?
• Minimaregelingen binnen de Kempen
• Waar kan ik terecht bij vragen en voor hulp?

Natuurlijk is er ook alle ruimte om je eigen vragen direct 
te stellen aan de sociaal raadslieden. Afhankelijk van de 
vraag zal deze direct worden beantwoord of kan er een 
persoonlijke afspraak met een sociaal raadslid worden 
ingepland om hier later op door te praten.

Dit webinar is voor alle inwoners van de 
Kempengemeenten en vindt plaats op woensdag 
1 maart 2023 van 15.30 uur tot 16.30 uur, digitaal via 
MS Teams. Alle deelnemers ontvangen uiterlijk 
28 februari 2023 de deelnamelink per e-mail. 

Aanmelden kan via het online 
aanmeldformulier: eersel.nl/budgetteren. 

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?

Openbare besluiten uit 
vergadering burge-
meester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 17 januari 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Ontwerp-raadsvoorstel vaststellen 
“Controleverordening 2023” en 
“Controleprotocol 2023”
1. Ingestemd;
2.  De ontwerp-controleverordening en het ontwerp-

controleprotocol worden ter advisering 
voorgelegd aan de auditcommissie.

Deelname Waterbank
Er wordt deelgenomen aan de coöperatieve 
vereniging De Waterbank U.A.

Financieel ontzorgen Wet Inburgering
1.  Akkoord met het besluit van het bestuur van 

KempenPlus om de werkwijze met betrekking tot 
het financieel ontzorgen (inburgering) te wijzigen 
waardoor meer maatwerk geleverd kan worden;

2.  Er wordt daarom geen zienswijze ingediend bij 
het bestuur van KempenPlus.

Ontwikkelingen dossiers 21voordeJeugd 
(regionale inkoop jeugdhulp)
1.  Ingestemd met het werkplan en de bijbehorende 

begroting;
2.  Ingestemd met de vernieuwde 

samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, 
lokale teams en Veilig Thuis;

3.  Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant wordt 
gemachtigd voor het inzetten van crisishulp en 
deze met terugwerkende kracht per 1 oktober 
2022 in te laten gaan onder gelijktijdige 
intrekking van de ‘Machtiging Stichting Veilig 
Thuis Zuidoost-Brabant’.
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 06-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersel 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

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
Hapert
•       De Voort 4, vernieuwen van het dak met 

dakisolatie en zonnepanelen;
•       Antoon Schildersstraat 10, plaatsen carport en 

inrit.

Bladel
•       P.G. Ballingslaan 67, aanvraag inrit.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Bladel
•       Markt 28, afwijken van het bestemmingsplan 

voor de bouw van drie appartementen. Datum 
besluit: 23-1-2023.

Verleende 
omgevingsvergunning

Bladel
•       ter hoogte van hoek Helleneind en Van 

Dissellaan, kappen van een boom. 
Datum besluit: 24-1-2023.

Inwonerspanel gemeente Bladel

Doe mee!   
www.panelinwoners.nl/bladel

Signgrass® in Bergeijk is gespecialiseerd in het produceren van kunstgraslogo’s en -speelmatten. 
Al onze producten zijn custom-made en worden wereldwijd door onze klanten geïnstalleerd bij o.a. sportevenementen 
als de Olympische Spelen, voetbalclubs als Westham United en FC Eindhoven, scholen en openbare ruimtes.

Wegens uitbreiding van onze productiefaciliteiten zijn wij op zoek naar een 

Productiemedewerker (32-40u)
In deze functie ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor:

 • Het gehele productieproces en het onderhoud van het machinepark.
 • Het afwerken van onze unieke producten, conform klantspecifieke wensen.
 • Het te woord staan van leveranciers en koeriersdiensten.
 • Zorg dragen voor het verzendklaar maken van de producten voor (inter)nationaal transport.
 • Voorraadbeheer.

 • Je wordt intern opgeleid om alle kneepjes van het kunstgrasvak te leren.
 • Je kunt een uitdagende baan, actieve werkomgeving, informele werksfeer en leuke collega’s verwachten.
 • Vanzelfsprekend bieden we je een marktconform salaris, reiskostenvergoeding en passende arbeidsvoorwaarden.

Weet jij van aanpakken en vind je het leuk om mee te werken aan unieke producten voor internationale relaties?
Kijk voor meer informatie op www.signgrass.com/about-us of neem direct contact met ons op! De vacature sluit op 24 februari 2023.

Bel, mail of app naar Leon van Zijl: tel. 06-5321 8711, e-mail: leon@signgrass.com

Tel. +31 497 57 25 45 • info@signgrass.com • www.signgrass.com
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Marloes Verdonschot-de Kort van DELA

BERGEIJK/EERSEL - Gidsen van IVN Ber-
geijk-Eersel nemen u op zondag 12 febru-
ari mee door het mooie natuurgebied Pla-
teaux en laten u zien hoe de natuur zich in 
de winter laat zien. 

Het natuurgebied de Plateaux, 359 ha groot, 
is een enorm afwisselend gebied met een 
rijke historie. We gaan de vloeiweiden, de 
heidevelden en het aangeplante bos zien. 
Dit is een van de weinige plaatsen waar de 
vloeiweiden nog werkzaam zijn. Het gebied 
is voorgedragen voor de Unesco-lijst voor 
immaterieel erfgoed. Het is een Natura 2000 
gebied.

De wandeling is op zondag 12 februari. Ver-
trek is om 13.30 uur, vanaf de Werkschuur 
van Natuurmonumenten, Barrier 15A in Ber-
geijk (zijweg van de Luikerweg, N69 Valkens-
waard-Hasselt, tegenover benzinepomp 200 
meter voor de Belgische grens). Vooraf aan-
melden is niet nodig, maar kom op tijd. De 
wandeling is circa 4 km lang en duurt onge-
veer 2 uur en u kunt gratis deelnemen. Heeft 
u een verrekijker, neem deze dan zeker mee. 
Voor meer informatie over de wandeling: 
Hans van Nunen, tel. 06-27443884 en mail: 
info.ivnbe@gmail.com of kijk op 

www.ivn.nl/be

Zondag 12 februari IVN-winter-
wandeling over de Plateaux

BLADEL - Duurzaam tui-
nieren? Dat kan! Velt Bla-
del organiseert jaarlijks 
een aantal activiteiten 
waarbij we zaden, stek-
jes, planten en tips met 
elkaar uitwisselen. Dat 
doen we heel informeel 
en laagdrempelig. Dit jaar 

beginnen we op 18 februari met een snoei-
cursus voor fruitbomen in Bladel. 

Op 25 maart houden we onze jaarlijkse vaste 
plantenruil in Lage Mierde. In Hoogeloon 
vindt op 14 mei de jaarlijkse zaaigoed- en 
stekjes ruil plaats. De bijeenkomsten zijn in 

principe voor leden. Mocht je interesse heb-
ben, dan ben je van harte welkom een keer 
vrijblijvend kennis te komen maken. Je kunt je 
aanmelden via nieuws.bladel@velt.nu
 
Velt staat voor Vereniging voor ecologisch 
leven, koken en tuinieren en is een van oor-
sprong een Belgisch initiatief. In Nederland 
bestaat Velt ook al jaren en heeft tegenwoor-
dig al meer dan 5000 Nederlandse leden.

Velt Bladel bestond vorig jaar 40 jaar. Dat 
hebben we gevierd met een wandeling op 
de Neterselse hei en met een biologische 
sappen- en wijnenproeverij en zelfgemaakte 
hapjes.

Komende activiteiten Velt Bladel
Snoeicursus, planten- en stekjesruil

Wandeling op de Neterselse Hei tijdens het 40-jarig bestaan

OM DE HOEK

Ruim twee jaar 
na het planten 
van de eerste 
fase van het 
voedselbos Ves-
sem is fase 2 
gestart. In pas-

sende kleding en schoeisel stonden op 
donderdagmorgen 19 januari meer dan 40 
leerlingen uit groep 6-8 van de basisschool 
in Vessem klaar. 

Onder begeleiding plantten ze in groepjes 
maar liefst 100 fruitbomen, 100 bessenstrui-
ken en 175 wijkers. De leerlingen adopteerden 
met een zelfgemaakt naambordje de boom 
die ze zelf geplant hebben. De namen staan 
in een lijst, zodat ze altijd terug te vinden zijn. 
Wethouder Eric Beex hielp enthousiast mee. 
“Het is prachtig om te zien dat de stichting 
Dorp aan de Beek en Basisschool Lambertus 
dit allemaal organiseren. Ik zie alleen maar 

enthousiaste vrijwilligers én leerlingen die 
de dorpsmoestuin tot een succes brengen. 
Het natuurgebied Dorp aan de Beek waar de 
moestuin onderdeel van uitmaakt, is van en 
voor de inwoners”, aldus wethouder Eric Beex.  

Op initiatief van de inwoners van Vessem is 
in samenwerking met de Gemeente Eersel 
in 2019 een voedselbos met buurtmoestuin 
ontworpen. Dit voedselbos geeft de bezoeker 
het gevoel dat je door een bos loopt, maar 
elke boom en struik geeft vruchten, noten of 
eetbaar blad. Op het perceel in het dal van de 
Kleine Beerze ontstaat een biologische, duur-
zame en zelfvoorzienende voedselproductie. 
Verder zorgt het voedsel voor versterking van 
de biodiversiteit. De voedzame gewassen 
trekken op de akker vlinders en vogels aan. 
De ontwikkeling van de dorpsmoestuin en 
het voedselbos zijn onderdeel van het grotere 
project Dorp aan de Beek, waarin herstel van 
de beek de Kleine Beerze het doel is.

Leerlingen planten fruitbomen 
in voedselbos Vessem
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Door Jan Smets

BLADEL - Ruim zestig jaar geleden, om 
precies te zijn van 9 tot en met 17 juni 1962, 
was Bladel in de ban van een groots dorps-
feest: De Sniederieën. Het was een eer-
betoon aan twee telgen uit het beroemde 
Bladelse geslacht Snieders. 

De aanleiding lag echter in de vooruitgang 
van de gemeente Bladel en Netersel: “Met 
name de reconstructie van de Sniederslaan 
en de Bleijenhoek en de verharding van de 
Markt zijn reden voor een dorpsfeest”,  schrijft 
burgemeester Pierre Ballings in het voor-
woord van ‘Historie van Bladel’. Dit boekje 
werd uitgegeven ter gelegenheid van de  
Sniederieën. 

Dat de vooruitgang ook betekende dat het 
oude Sniedershuis – geboortehuis van Au-
gust en Jan Renier Snieders - gesloopt werd 
om plaats te maken voor een vernieuwd 
marktplein maakt de reden voor de feest-
week wat wrang. Bladel, gedreven door 
Ballings’ streven om de kerngemeente in de 
belangstelling van ondernemers te brengen, 
pakt het groots aan. Er wordt een comité ge-
vormd, bestaande uit Jan Verhoeven, Piet van 
Sambeeck, Janus Adriaansen, Jan Dirks, Jo 
van den Hoogen, Giel Blankers, J. van Lierop, 
Harrie Groenen en Piet Geerinckx. 

Voor de opening op zaterdag 9 juni werd 
Anton van Duinkerken, pseudoniem van Wil-
lem Asselbergs, gestrikt. De gelauwerde ka-
tholieke dichter en hoogleraar Nederlandse 
Taal- en Letterkunde was in die tijd een veel-
gevraagd spreker, vooral bij culturele aange-
legenheden. Ook de Vlaamse auteur Emiel 
van Hemeldonck mocht een woordje doen. 
Deze hoofdinspecteur van het basisonder-
wijs schreef in zijn vrije tijd streekromans en 
hij was voorzitter van de Vereniging van Kem-
pische schrijvers. Hij woonde bij zijn dood in 
1981 in Arendonk.

De opening werd opgeluisterd door de Ko-
ninklijke - toen nog fanfare - L’Union en het 
gemengd koor Plena Laetitia. ’s Avonds was 
de première van ‘Sproken en Sagen’. Aan het 
spektakelstuk namen meer dan zestig Bla-
delnaren deel. Het werd geschreven en gere-
gisseerd door toenmalig gemeenteontvanger 
Jan Dirks. Hoogtepunt van de opening was de 
onthulling van een plaquette met de afbeel-
ding van August Snieders op de westgevel 
van de voormalige Slagerij Groenen. Het mo-
nument is nu om de hoek aan de Snieders- 
laankant van de Marktstaete te bezichtigen. 
Ook de gerenoveerde Sniederslaan werd bij 
deze gelegenheid officieel geopend.

Ballings zette hoog in om het feest – en dus 
Bladel – over het voetlicht te brengen. Zelfs 
toenmalig minister-president Jan de Quay 
werd – tevergeefs – uitgenodigd: “Tot mijn 
leedwezen zal het mij echter niet mogelijk 
zijn om aan uw vriendelijke uitnodiging ge-
volg te geven. Mijn tijd is in het algemeen ge-
sproken overbezet”, stuurde hij als antwoord.
Het mocht de pret niet drukken. Het Bladelse 
publiek, met voorop een aantal plaatselijke 
notabelen, liet de feestelijkheden graag over 
zich heen komen. Onder de gasten die er wel 
waren, was ook een afvaardiging van de fa-
milie Snieders, waaronder enkele Belgische 
telgen. Er was echter toch wat over het hoofd 
gezien, zo blijkt uit een vinnig briefje van 
ene Antwerpse mej. Ria Snieders: “Vreemd 
en zelfs ongehoord, dat niet één lid van de  
familie uit Antwerpen bij deze plechtigheden  

betrokken is geweest”, pende ze in potige  
letters aan de organisatie.

De feestweek zelf was een groot succes. Na 
de opening en de première van ‘Sproken en 
Sagen’ op zaterdag, was er elke dag iets te 
doen op de Markt, die was aangekleed met 
pseudowinkeltjes waar de Bladelse mid-
denstand zich kon tonen aan de bezoekers 
uit Bladel en omgeving. Enkele grepen uit 
het programma: op zondag een oriëntatie-
rit en ballroomorkest. De maandag was ge-
reserveerd voor een Poolse dansgroep. Op 
dinsdag poppenkast en een fanfarefestival. 
De woensdag was voor pater Jelsma en het 
danskoppel Voeten-Assman. De donderdag 
stond in het teken van een Klottermarkt, een 
vooral in Tilburg bekende gewoonte waarbij 
marktkooplui één keer per jaar uitverkoop 
hielden. In mijn herinnering de voorloper van 
de wekelijkse woensdagse warenmarkt. De 
Algemene Brabantse Omroep, die in Bladel 
gevestigd was, verzorgde een verzoekplaten-
programma. Op vrijdag, zaterdag en zondag 
was er vooral veel muziek en dans met de  
boerenkapel van L’Union, een Hawaii-ensem-
ble en een Beierse kapel.

Het feestprogramma trok dagelijks veel be-
zoekers naar de Markt. Met één wat saillante 
uitzondering: de woensdagavond. “Jeugd liet 
verstek gaan”, kopte het regionale dagblad 
Oost Brabant boven een artikel over de le-
zing van pater Simon Jelsma. Jelsma was een 
bekend spreker voor KRO-radio en bekend 
om zijn inzet voor de Derdewereldlanden. De 
krant publiceert een wel heel sprekende foto 
van Jelsma en het echtpaar Piërre en Kitty 
Ballings, die als enige op de dansvloer aan 
een tafeltje zitten. Daar wachten ze tever-
geefs op de jongvolwassenen voor wie deze 
stichtelijke lezing bestemd was. Een uurtje 

later waren ze er wel voor de demonstratie 
ballroomdans van Wim Voeten en Jeanne 
Assman. Burgemeester Ballings greep zijn 
kans en dirigeerde Jelsma naar het spreekge-
stoelte. Eerst moesten de danslustigen in hun 
zondagse petticoats en keurige colbertjes 
het betoog van Jelsma aanhoren, voor ze zich 
konden uitleven op de foxtrot, rumba en jive. 

Een dissonantje in een week waarop Bladels 
vooruitgang werd gevierd door terug te kij-
ken. Dit nostalgisch verlangen naar het oude 
Bladel lijkt in de loop der jaren sterker gewor-
den. Het is een keerzijde van de groei, waar 
in 1962 nog weinig aandacht voor was. Een 
eenmalige feestweek vonden ze toen blijk-
baar voldoende!

Dorpsfeest De Sniederieën in 1962
Bladel vierde de vooruitgang met een terugblik

Toespraak voorzitter organisatiecomité Jan Verhoeven met L’Union

Gemengd koor Plena Laetitia o.l.v. Harrie Jansen

Plaquette August Snieders

Winkeltje 
Bakker 
Rooijackers

Overzicht Markt
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  WIST
     JE 
DAT...?

SENIORWEB
Voor alle computervragen

VRIJE INLOOP
van september t/m mei 

MAANDAGMIDDAG
van 14:00 tot 16:00 uur

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

... er ooit een 
paardenrace gewonnen 

is door een dode jockey? 

In 1923 kreeg de 
jockey Frank Hayes 
tijdens een race een 
fatale hartaanval. 

Zijn paard rende door 
en won de race, 

waardoor hij de eerste 
en enige jockey was 
die na zijn dood 
een race won. 

Hij had nooit 
eerder een 

race gewonnen.

ALLERHANDE

Onze duimen staan omhoog. Op de jaarvergadering van 
de EHBO afdeling Hapert mochten wij - ereleden Jan Tijs-
sen en Kees Schoenmakers - het Bondsinsigne 1e klasse 
in Goud en een mooie bos bloemen van het bestuur en 
haar leden ontvangen, voor het respectievelijke 68 en 64 
jaar lidmaatschap van deze EHBO-vereniging. Als erele-
den spreken we onze hartelijke dank uit voor deze erken-
ning en dat we zo aangenaam werden verrast. Fijn dat we 
niet vergeten zijn en nog steeds een actieve rol mogen 
spelen binnen de club. Dank jullie wel!

Jan en Kees

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

Een duim omhoog voor de organisatie van het ouder-kindtoernooi bij tennisvereniging 
De Kemphanen in Reusel. Het was top!

Een enthousiaste deelnemer

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

Onze duim gaat omhoog voor de geweldige inzet van het reanimatieteam Lage Mierde voor 
de zeer geslaagde reanimatie. Ook willen we alle hulpdiensten en omstanders, die het team 
hebben bijgestaan in welke vorm dan ook, bedanken. Met Sjaan gaat het inmiddels goed. 
Nogmaals dankjewel! 

Sjaan en Johan

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

BLADEL - Ieder maan-
dagavond van 19.00 
tot 21.30 uur kun je, 
onder leiding van des-
kundige coupeuses, 
uw eigen rokje, jurk-
je, jasje etc. maken. 
Naaimachines en lock-

machines zijn aanwezig maar voor stof en 
garen dien je zelf te zorgen.

Heb je interesse, meld je aan via www.kom-
pasbladel.nl of wil je meer informatie, bel dan 
naar Het Kompas, tel. 0497-385069 of mail 
naar info@kompasbladel.nl. Het Kompas is 
gevestigd aan de Torendreef 20 in Bladel.

Cursus 
kleding 
maken

Jubileumconcert 
zanggroep 
Multivoices

DUIZEL - Op zaterdag 18 maart, om 
20.00 uur, en op zondag 19 maart, om 
14.00 uur, is er een jubileumconcert 
van zanggroep Multivoices.

Locatie: MFA de Smis, Smitseind 33a in 
Duizel. De entree, inclusief consumptie, 
bedraagt € 7,50. 

Kaartverkoop is via de Smis of telefo-
nisch via 06-18635651 (uitsluitend con-
tante betaling).

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 te bewonderen. 

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!

Winterwandeling
Ti Sento
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MEE De Meent Groep
Maatje gezocht voor Toon (34 jaar)
Toon is een behulpzame man en bekend met 
autisme. Hij is een echte muziekliefhebber, 
o.a. hardcore. Verdere interesses zijn politiek 
en actualiteiten.

Hij zoekt iemand om mee te kletsen of een 
spelletje te spelen. In de toekomst zou hij ook 
eens naar de stad, een pretpark of festival 
willen gaan.

* * * 

Leuk maatje gezocht voor Stan
Stan (17) is een betrokken en behulpzame 
jongeman. Hij is thuiswonend en bekend met 
autisme. Hij werkt op een boerderij en hij 
begeleidt kinderen met een beperking.

In zijn vrije tijd houdt hij van fietsen, voet-
bal kijken en (game)spelletjes spelen. Stan 
zoekt een maatje om mee te kletsen. Samen 
klussen maakt hem ook blij.

* * * 
Maatje voor Johan
Deze 23-jarige vriendelijke, behulpzame jon-
geman praat gemakkelijk. Hij is thuiswonend 
en bekend met autisme. Johan werkt in een 
magazijn. Hij houdt van gamen, kaartspellen 
en sporten ( judo, skiën, mountainbiken).

Johan zoekt iemand waarmee hij over zijn in-
teresses kan praten, een spelletje kan spelen 
of iets kan ondernemen. 

Iets voor jou? Info bij Roel Struijk, 088 465 35 
55 of linck@meedemeentgroep.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

in de regio

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

Op 25 november hebben wij ons diamanten huwelijk mogen vieren.

Wij willen jullie daarom ook enorm bedanken. 
Zowel familie, vrienden, de buurt voor de leuke versiering en 

natuurlijk de sportclub voor de verrassing aan huis.

Het wat een feest om nooit meer te vergeten.

We zijn enorm blij met de vele kaarten, 
en lieve woorden die wij deze periode hebben mogen ontvangen.

Piet en Toos Wouters-Bruurs

Bedankt!Bedankt!

Kienen in
Hooge Mierde 

Dinsdag 7 februari om 13.30 uur 
bent u van harte welkom om te 
komen kienen in De Schakel  te 
Hooge Mierde.

Iedereen van harte welkom. Entree 
is gratis. Voor meer informatie kunt 
u bellen naar 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

Gezocht
zanger en/of 

zangeres 
en drummer

Rockband Sabbatical zoekt een zan-
ger en/of zangeres en een drummer. 
We spelen covers in een eigen jasje 
naar eigen spelniveau, van Thin Lizzy 
tot aan De Dijk. 

We proberen 6 à 8 keer per jaar op te 
treden. Nieuwsgierig? 

Bel Rob 
T. 06-51225706.

BERGEIJK - Je kind en of dierbare ver-
slaafd? Wij zijn een zelfhulpgroep voor 
naasten van verslaafden. Het doel van deze 
zelfhulpgroep is het leren omgaan met een 
verslaafde in jouw naaste omgeving.

Wij creëren een veilige plek om je verhaal 
te delen met ervaringsdeskundigen in een 
omgeving waar niet geoordeeld of veroor-
deeld wordt. Een plek waar je tips en hand-

vatten krijgt en niet te vergeten wat je rol is 
of kan zijn in deze rollercoaster van verdriet, 
onmacht, boosheid, onbegrip, etc.

Elke tweede dinsdag van de maand, vanaf 
19.30 uur, is er een bijeenkomst in het Aqui-
nohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. Aan-
melden via: moedigemoedersdekempen@
hotmail.com of neem contact op met Sandra 
via tel. 06-13400967.

Bijeenkomst Moedige Moeders

Kienen inKienen in
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONCERT SIGNS’

Markt 4

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!

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?

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.

WINTERWANDELING 
IVN BERGEIJK-EERSEL
Vertrek: Werkschuur Natuurmonumenten
Barrier 15A, Bergeijk. Tijd: 13.30 uur.
Afstand: ± 4 km. Deelname gratis.
Wandeling gaat door natuurgebied
de Plateaux.

ZATERDAG 18 FEBRUARI

OLIEBOLLEN- EN WAFELVERKOOP 
BUURTVERENIGING D’EKKER
Locatie: tent achter de bushalte, Reusel.
Tijd: tussen 10.00-15.00 uur.
Opbrengst gaat naar de buurtvereniging.

ZONDAG 19 FEBRUARI

HAPERTSE KINDEROPTOCHT
Vertrek: ventweg voor MFA Hart van Hapert,
Oude Provincialeweg 21, Hapert. Inschrijven 
vanaf 13.00 uur. Start: 14.11 uur.

MAANDAG 20 FEBRUARI

KEMPENOPTOCHT HAPERT
Vertrek: MFA Hart van Hapert, Oude 
Provincialeweg 21, Hapert. Tijd: 13.00 uur.   

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.

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.

ZATERDAG 18 MAART
ZONDAG 19 MAART

JUBILEUMCONCERT
ZANGGROEP MULTIVOICES
Locatie: de Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: za. 18 maart 20.00 uur en zo. 19 maart
14.00 uur. Entree: € 7,50 inclusief consumptie.

VRIJDAG 24 MAART

CONCERT ‘PROOSTEN’
OFGEZATBAND
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Kaarten bestellen via www.denherd.nl
Er is ook weer een Huiskamerconcert
te winnen!

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 4 maart

MARLON KICKEN
Draadloos (cabaret)
Marlon moet eerlijk bekennen dat hij de 
rode draad wel eens compleet kwijt is. 
Waarom? Hij heeft geen idee. Wanneer 
hij die draad dan weer oppakt? Waar-
schijnlijk na de show.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 17,00

zaterdag 11 februari

PIETER JOUKE
Laars Lappen (cabaret)
Pieter trakteert zijn publiek weer op inte-
ressante inzichten en hilarische grappen. 
Mooie verhalen en klassieke thema’s in 
een besmet jasje, maar dan leuk.

Deze voorstelling wordt gespeeld in 
De Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde. 

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT 
VERMELDEN?

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

www.pc55.nl 
goed om 
te weten
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

NETERSEL - Vorige week zaterdagavond 
28 januari werd in Netersel op spectacu-
laire wijze de 47e Prins carnaval bekend-
gemaakt. Al weken gonsde het in ’t Hupke 
waar ze het twee jaar zonder de traditione-
le zittingsavond moesten doen. Lange rijen 
Neterselaren verzamelden zich weer bij 
gemeenschapscentrum de Poel waar CV 
de Bunstèkers opnieuw een groots evene-
ment hadden voorbereid. 

Na de start om 19.11 uur, bijna een uur eer-
der dan voorheen, werden de deelnemers 
aan de avond in een bomvolle zaal welkom 
geheten door de vertrouwde presentator Je-
roen Spooren. Al snel ging het woord naar 
voorzitter Johan Vissers die de moeilijke taak 

had om het recente overlijden van Buntstèker 
Pieter Meulenbroeks te benoemen. Ter nage-
dachtenis aan deze dynamische voorganger 
in het Neterselse carnaval werd een videop-
resentatie vertoond waarmee allen dit grote 
dorpsverlies een plekje konden geven... 

In de geest van Pietje, zijn tomeloze energie 
en enthousiasme, werd vervolgens een lange 
avond ingezet met maar liefst 14 acts. Te be-
ginnen bij de danspresentaties van achter-
eenvolgens Moonlight en Starlights. Daarna 
kwam Wim Vissers in beeld: hij werd gerid-
derd onder meer vanwege zijn 33 jaar lange 
verbintenis aan en inzet voor CV de Bunstè-
kers. En verder ging het met de dansgroepen 
Remixx, D-Future en D-Crew, gevolgd door 
‘Huub en René aan de Mediteranee’, waarbij 
Koen Bressers & Co vanuit hun vakantiebe-
stemming nog eens terugkeken naar hun re-
laties en de dorpsontwikkelingen van het af-
gelopen jaar. De volgende in de rij was Yveke 
van Gerwen die als Mientje Billekes-Jeuken 
de ton in ging, maar wel twee entrées in de 
zaal kreeg, waarbij alleman de banken op 
ging om haar binnen te halen! 

Tijd voor een pauze vond de presentator dus 
alle gelegenheid voor de catering en bedie-
ning, door het Puur Poporkest, om de eet- en 
drankvoorraden aan te vullen. Meteen na de 
pauze ging het hoge tempo door met een op-
treden van de Fistváérekes die op het podi-
um een huisscenario van het NK Bommetje 
hadden nagebouwd. Compleet met springtri-
bune, kussens én lancering van een dummy 
‘Fistváéreke’ en niet te vergeten een water-
ballet de zaal in. Jeroen Verdonschot zocht 
als tweede de ton op als Drs. V.Ulva: seksver-
slavingdeskundige. Zijn debuut als tonproa-
ter was zeer overtuigend, ook vanwege de 
geweldige contacten met de zaal. 

Carnavalsvereniging de Barbiertjes ging aan 
de slag met een authentieke ‘Netersolsl Got 
Talent’ show en hun Backstreet Boys even 
later gevolgd door de buut van Erik Mulder 
als Opa van Epscheuten. De zaal ging los bij 
de opvoering van de Galpers die als Spice 
Girls (eerst hot en daarna wat gedateerd) de 
stoere jonge garde van het dorp het podium 
ophengelde en via de tafels tussen het pu-
bliek ook elders de weg wisten te vinden. 

Ron Buylinckx bracht relatieve kalmte op het 
podium door als Pastoor Antonius van Brigida 
de biecht af te nemen bij enkele dorpsgenoten. 
De Tapkratjes gingen vervolgens aan de slag 
met hun versie van de Slimste Mens, waarbij 
een zoektocht, ondersteund door videobeel-
den, werd ingezet naar de nieuwe prins van 
’t Hupke. Na een indringende en overtuigen-
de zoektocht bleek er niet gezocht te worden 
naar de prins maar naar de adjudant. 

En zo was het al ver na 23.00 uur toen de 
oude prins Parrie d’n Urtse (Bart Paridaans) 
uit zijn ambt werd ontheven. Daarna was het 
de hoogste tijd voor de bekenmaking van de 
nieuwe prins. 6 wielrenners van de Netersel-
se wielvereniging verschenen met hun stalen 
ros in een standaard op het podium. In de 
dialoog tussen Ben Maas & Toon Bressers, en 
deels onherkenbare fietsers, passeerden tal-
loze kandidaten de revue, maar bij het nade-
ren van de finishlijn werd het tempo van het 
fietsen sterk opgevoerd met als climax de fo-
tofinish en ‘ontmaskering’ van de winnaar: de 
kersverse Prins Rick d’n Urste. Dit jaar valt de 
eer ten deel aan de 30-jarige Rick Michiels. 
Hij leeft samen met partner Gina en hij is een 
geboren Neterselaar die het carnaval met de 

paplepel kreeg ingegoten. Als lid van carna-
valsvereniging de Tapkratjes is hij een gang-
maker van het eerste uur en dat was tijdens 
de zittingsavond goed te zien. Maar liefst drie 
keer was hij te zien in sketches op het podium 
om tenslotte zelf het middelpunt te zijn van 
het feest. Na de huldiging en bekendmaking 
van zijn adjudant Bart Paridaans, ontstond 
de gebruikelijk felicitatiestoet van de hon-
derden feestgangers in de Poel waarmee, na 
deze geweldige zittingsavond, het carnaval 
in ’t Hupke niet anders kan worden dan een 
enorm succes.

Twee Jeugdprinsessen
Doorgaans is het in Netersel goed gebruik 
dat de ‘verse’ prins carnaval als eerste offi-
ciële handeling de benoeming van de jeugd-
prins en jeugdprinses bijwoont. Omdat de 
caranavalskrant in Netersel altijd gelijktijdig 
met de zittingsavond wordt verspreid, is het 
nooit mogelijk de nieuwe prins of prinses 
daarin te benoemen of af te beelden. Om dit 
wel mogelijk te maken was besloten om de 
benoeming naar voren te trekken. 

Dit jaar bleken er onder de 5 jongens in groep 
8 van de Sint Lambertus School echter geen 
belangstelling te zijn voor het ambt. Geen pro-
bleem, want onder de meiden waren zelfs twee 
kandidaten te vinden. Aldus werden Meike 
Waalen en Milou Piketh benoemd tot Jeugd-
prinses en Jeugdprinses 2023. Overigens lijkt 
het er op dat er over twee jaar een achtste 
groep aan komt die alleen uit jongens bestaat. 
Dus ben je een meisje en wil je graag jeugd-
prinses worden, overtuig je ouders er dan van 
om naar Netersel te verhuizen, dan word je ge-
garandeerd Jeugdprinses in ’t Hupke!

Start carnaval in Netersel
Rick Michiels, 47e Prins cv de Buntstèkers

Prins Rick d’n Urste Jeugdprinsessen Milou Piketh en Meike Waalen
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Moderne, tijdloze en exclusieve designinterieurs 
inclusief professioneel advies

Nu geopend:
LiS Studio

(Luxe in Sfeer)
Sfeerkamers en
luxe interieurs

naar wens

������������������

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

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  

 www.lineo.nlwww.pro�ta.nl
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De persoonlijke gids van Pro�ta geeft u deskundig 
advies bij het selecteren van de juiste producten, 
kleuren en materialen. Door uitgebreide kennis 
van collecties en merken kunt u ontspannen en 
ervaart u minder keuzestress. De professional van 
Pro�ta gaat samen met u op zoek naar de stijl en 

sfeer van uw ideale interieur.

Voor al onze raamdecoratie en 
vloerbekleding geldt:
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Wij geven vakkundig advies in de 
winkel of bij u thuis
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Moderne, tijdloze en exclusieve designinterieurs 

Complete Woninginrichting 
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                           Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394

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

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

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

Door Renate Matthijssen

BLADEL - De fans van de band – en de cor-
respondent trouwens ook – zaten er al op 
te wachten: het zoveelste diepte-interview 
met OfGeZatBand. Er is nieuws te melden, 
en was er niks te melden, dan verzon Peter 
Bons wel iets om in de belangstelling te 
staan, zou Chris van de Vijfeijke gezegd 
kunnen hebben. Dat zei hij ook, maar dat 
wil hij niet in de krant hebben. Ga er maar 
even voor zitten: het interview dat nergens 
over gaat.

Smaakt naar meer
Laten we serieus beginnen: het theatercon-
cert van vorig jaar was een groot succes en 
schreeuwde om een vervolg. Peter: “En had-
den wij een manager gehad die haar taak 
serieus had genomen, dan hadden we hier 
zéker een wereldtournee van kunnen maken. 
Helaas, zoveel geluk hadden we niet. Wat 
ze wel deed? Ze boekte een nieuw concert 
in Den Herd voor ons. Daar zijn we blij mee 
hoor want wat hebben we genoten in 2022!” 
Chris deelt – voor deze keer – de mening 
van de frontman. “Het was echt fantastisch. 
Mooie verhalen over het ontstaan van onze 
band, over waar we muzikaal gezien vandaan 
komen en wat we als bandleden met elkaar 
delen. Er was maar één ding dat tegenviel: 
het ging een beetje teveel over Peter.” Daar is 
Peter het op zijn beurt mee oneens: “Het ging 
juist véél te weinig over mij, daarom komt er 
nu dit vervolgconcert.”

Minder praten, meer muziek
Na het optreden van april 2022 kwamen bij 
de bandleden nog veel meer verhalen los. 
“Die gaan we zeker delen maar wel in ver-
korte vorm”, belooft Peter. “Het vorige concert 
was een luisterconcert; nu gaan we ons veel 
meer richten op de muziek. Meer feest, dan-
sen en vooral ‘Proosten’. Ik dacht zelf aan iets 
meer zang en iets minder drums, maar daar-

over zijn we nog in gesprek.” Eén blik tussen 
de bandleden is genoeg voor een daverend 
lachsalvo, ze kunnen het niet laten om elkaar 
‘af te maken’. Er wordt minder gepraat en 
meer muziek gemaakt deze keer. “We kunnen 
die verhalen aan de uitgang uitdelen, mis-
schien. Geven we iedereen een stencil mee”, 
lachen de heren.

Vette lichtshow
De repetities zijn gestart want er staat veel 
nieuws op het repertoire. “Je zou kunnen zeg-
gen dat we in het voorprogramma van The 
Tribute to the Catsband staan, die daags na 
ons optreden. Dan moeten we wel een beetje 
goed voor de dag komen”, gaat Peter verder. 
“We hebben een ontzettend vette lichtshow; 
laat dat maar gerust aan Niels Adriaans over. 
De band heeft een paar extreem vette lam-
pen en daarmee gaan we het publiek omver 
blazen.” Chris schampert: “O, ik dacht dat we 
dat met jouw enorme persoonlijkheid zouden 
doen.” Ook daarover wordt nog vergaderd, zo 
blijkt.

Huiskamerconcert
Voor de show is inspiratie genoeg. “We moe-
ten weer een vette openingsact verzinnen”, 
meent Chris. “Ja”, droomt Peter. “Dat ik crowd-
surfend van de ingang naar het podium wordt 
gedragen!” Iets minder spectaculair mag ook. 
Er komen wel een paar gastartiesten optre-
den, zoveel is zeker. Wie dat zijn, kun je zelf 
gaan bekijken op 24 maart. Natuurlijk is er ook 
weer een Huiskamerconcert te winnen. 

“Dat brengt me op het volgende”, meldt Peter. 
“Vorig jaar hebben we dat ook verloot maar 
die winnares is er nooit op teruggekomen.” 
Daar zou een reden voor kunnen zijn. “Ben 
jij of ken jij de mevrouw die gewonnen heeft, 
meld je bij ons, dan komen we een privé-op-
treden verzorgen. Voor degene die er een 
slaatje uit zou willen slaan: we hebben een 
foto van de dame in kwestie.”

Drumpodium
Chris heeft geïnvesteerd in een eigen drum-
podium. “Ja, anders kwam hij niet boven mij 
uit”, lacht Peter. “Hij heeft het trouwens goed 
voor elkaar: Jack, Jos en ik staan ons elke keer 
een hernia te tillen. ‘Beetje meer naar links, 
beetje naar voren, nee toch een beetje naar 
rechts.’ En dat alles voor een paar minuten in 
de spotlight. Ach, ja voor de drummer doe je 
alles.” Chris trekt zijn wenkbrauwen nog maar 
eens op en laat het over zich heen komen. 

In kracht staan
Wie nog geen kaarten heeft voor de show van 
24 maart, doet er goed aan deze meteen te 
bestellen op www.denherd.nl. “We willen het 

bezoekersaantal van vorig jaar ver overtref-
fen”, meldt Chris. “Toen was het een concert 
waarbij je moest blijven zitten. Was niet he-
lemaal gelukt, in de laatste minuten ging de 
polonaise door de zaal. Nu wordt het vanaf de 
allereerste noot feest en gaan we ‘Proosten’.” 
Er staat een bar in de zaal en er mag gedanst 
worden. Peter vult aan: “Met een volle zaal 
kom ik het beste tot mijn recht, dan voel ik 
mezelf helemaal in mijn kracht komen staan.” 

De blik die Chris hem geeft, is met geen pen 
te beschrijven, gaan we dus ook geen poging 
toe doen. “We maken er een groot feest van, 
wij zijn er klaar voor, hebben er zin in en gaan 
voor een volle zaal.” Ben jij erbij?

‘Proosten’ op én in een volle zaal
Concert OfGeZatBand in Cultureel Centrum Den Herd op 24 maart

Voor de show is inspiratie genoeg. “We moeten weer een vette openingsact verzinnen”, meent Chris. “Ja”, droomt Peter. 
“Dat ik crowdsurfend van de ingang naar het podium wordt gedragen!” Iets minder spectaculair mag ook. Er komen 
wel een paar gastartiesten optreden, zoveel is zeker. Wie dat zijn, kun je zelf gaan bekijken op 24 maart. Natuurlijk is er 
ook weer een Huiskamerconcert te winnen.

Foto: Max Kneefel
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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.

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

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.

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.

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

Batavus omafiets, 28 inch, met rekje voorop, 
verlichting, goede banden en slot. € 75,-.
Antieke kinderwagen, jaren ‘60. N.o.t.k.
Tel. 06-45558565.

Winterbanden op stalen velg met sierdop 
(Ford), 2x Michelin Aloin, 2x Continental 
215/60/R16. € 75,00. Tel. 0497-388147.

VINTAGE REPAIR DE KEMPEN
Reparatie en restauratie van klassieke 
versterkers (o.a. buizen) en radio’s, 
grammofoon/pick-up, cassettespelers en 
band/videorecorders. Offerte aanvragen is 
mogelijk. Bij reparatie of restauratie worden 
geen offertekosten berekend. Informeer 
vintagerepairdekempen@kpnmail.nl of 
06-10457828.

Van Deursen Topper matras, 98% zuiver 
natuurlatex, 9 comfortzones, 1x 210 x 90 cm.
1x 200 x 90 cm. 10 cm dik. Tel. 0497-388147.

iPhone 7, zwart, 32GB geheugen + oplaadsnoer 
en doosje. I.g.st. € 65,-. Tel. 06-11608256.

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

Einhell acculader: 6/12 volt, 5 amp. € 5,-. 
2 koplampen Lelijk Eendje, conisch type, € 25,-. 
Militaire pioniersschop in foedraal € 12,50. 
Tel. 06-20999138.

Originele antieke olielamp, i.g.st. T.e.a.b.
Tel. 0497-383490.

12 kaasdummies. Tel. 06-10638341.

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

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

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

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

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

GEZOCHT: Zelfstandige dame die ons gezin 
met 3 kinderen helpt in de huishouding in 
Eersel. Dagen, uren en vergoeding in overleg. 
Graag in de ochtend. Marion, tel. 06-21441931.

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

VERLOREN: Garmin horloge, Vivo active 4s 
Smartwatch met GPS, op 22 januari in de 
Speelman, Reusel. Tel. 06-46372684. 

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.

GEVONDEN: Portemonnee met pasjes op 
naam van Patrick Brugman, tussen Hapert en 
Duizel. Tel. 06-15179871.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Rode hoekbank, i.g.st.
Tel. 0497-381333.

GRATIS AF TE HALEN: Koelkast en diepvries, 
allebei tafelmodel. Tel. 06-47771107.

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 OUD IJZER 
EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. (geen 
koelkasten en vriezers). Snelle gegarandeerde 
ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

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

GEVRAAGD: Boekenreeks Het Aanzien, vanaf 
jaren 1962 tot 2021. Tel. 0497-388051.

TE KOOP GEVRAAGD: Loods of garage. 
Tel. 06-23809981.

 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

GRATIS

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

VERLOREN

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791
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Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

KEMPEN - Uniek: stijldansen nieuwe stijl 
met de dansen van nu. Ook salsa/bachata 
(onze specialisatie), het kan allemaal. Er 
zijn lessen op elke dag van de week. Dans-
school Hellendoorn, al 79 jaar de gezellig-
ste dansschool van Brabant, heeft weer 
een uitgebreid dansaanbod voor jong en 
oud in de Kempen.

Trek je ‘stoute’ (dans)schoenen aan en doe 
mee zodat je nooit meer langs de kant hoeft 
te zitten, en ontdek hoe gezellig en makkelijk 
dansen kan zijn. De smoes ‘ik heb geen rit-
megevoel’ verwijzen we naar de prullenbak, 
Dansschool Hellendoorn heeft al meer dan 
60.000 mensen leren dansen, met wekelijks 
dans/thema-avonden.

3 generaties van professionele dansleraren 
staan garant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele dansen, 
waarbij een gezellig avondje uit centraal 
staat.

Stijldansen nieuwe stijl: voor alle leeftijden. Je 
leert vooral de dansen die je ook daadwerke-
lijk nodig hebt, zodat je je op elk feestje van 
je beste kant kunt laten zien. Salsa/bachata: 
voor alle leeftijden, lekker uitleven op zwoele 
latin muziek, en veel makkelijker te leren dan 
je denkt.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons geen 
probleem, wij zoeken een geschikte club. Van 
beginners tot en met topklasse met diverse 
niveaus. Ook gezelligheidsclubs! Dansen 
wanneer het u uitkomt. Wij verzorgen dans-
lessen op alle dagen van de week, waardoor 
u geen dansles hoeft te missen, bijvoorbeeld 

bij onregelmatige diensten. U zit niet vast aan 
een bepaalde dag (gratis inhaal lessen).

Workshops
Op feestjes of andere gelegenheden, een 
leuke activiteit, groepen die een leuke work-
shop willen, zoals salsa, foxtrotje, night fever, 
rock & roll, tango etc. kunnen op locatie of in 
onze dansschool terecht. Ook privéles (aan 
huis) of een trouwcursus behoort tot de mo-
gelijkheden. 

Wij hopen u te mogen begroeten bij de groot-
ste en gezelligste dansschool van Brabant.
Voor aanmeldingen en info (lestijden) kunt u 
bellen naar Wim Hellendoorn, 06-55140501 of 
kijk voor het complete programma op 

www.dansschoolhellendoorn.nl

Dansen en dansles nieuwe stijl 
bij Dansschool Hellendoorn

BLADEL - Koninklijke Harmonie L’Union 
had tijdens de jaarlijkse feestavond de 
jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar 
waren er 12 jubilarissen gehuldigd en daar 
zijn wij maar wat trots op. 

Daar zitten maar liefst 8 jubilarissen van 12,5 
jaar lid bij: slagwerkers Stan, Paul en Koos, 
fluitiste Irene, hoornist Sabine, hoboïste 
Emma en klarinettist Thomas. Klarinettisten 
Ellen en Christine zijn respectievelijk 25 en 
40 jaar lid. 

We mochten ook twee 50-jarig jubileum-
speldjes uitreiken aan Fons en Kees. Fons 
speelt al jaren op de bas en Kees is te vinden 
bij het melodische slagwerk. Bij L’Union zijn 
we heel erg trots op zoveel jubilarissen. We 
willen ze alle 12 bedanken voor hun muzikale 
en daarnaast ook organisatorische inzet voor 
onze vereniging.

Koninklijke Harmonie L’Union 
feliciteert haar 12 jubilarissen!

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl
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Petrusklepel
Mooie herinneringen heb ik aan ontmoetingen 
met onze vertrekkende burgemeester Remco 
Bosma. Toen de tijdelijke burgemeesterswo-
ning aan de Provincialeweg in Hapert ge-
sloopt werd, dreigden de vissen in de vijver 
op het droge te komen. Via een appje kreeg 
ik de vraag of er in de vijver van Bladel nog 
plaats over was. Dat was er! Met een emmer-
tje kwam de burgervader naar de pastorie. De 
vissen waren gered. Een half uur later ging de 
bel. Er waren toch nog wat vissen over... Geen 
probleem. We hadden er voldoening van. En dit 
gebeurde nog een derde maal. Je hebt van die 
vissen die zich goed verstoppen, maar die ook 
een kans verdienen. Dat is in de mensenwereld 
ook zo. Openbare bestuurders moeten over de-
genen heen kunnen kijken die het eerst in beeld 
komen. Je bent er voor allen. Die blik heeft bur-
gemeester Bosma bewaard. Dat bleek wel in 
de coronatijd. Bedankt Remco, voor je inzet. En 
alle goeds bij je nieuwe taak. Als de dijken op 
orde zijn, blijven de vissen waar ze horen. 

Pastoor Schilder

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 H. Antonius en 
                 Brigida - Gildeviering 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)

HH. Paulus Miki en gezellen
Maandag 6 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Romualdus, abt
Dinsdag 7 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 Eucharistieviering

H. Josephina Bakhita
Woensdag 8 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 9 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

H. Scholastica
Vrijdag 10 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 11 februari
16.30 uur: Bladel, biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                  (m.m.v. Gemengd koor)

6e Zondag door het Jaar
Zondag 12 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Dameskoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 11 en 12 februari)

Bladel zondag:
- Ria Buijtels-Meulenbroeks

Casteren:
- Frans van de Wijdeven
- Gerrie en Wim van Drongelen 
  (nms. de kinderen)

Hapert:
- Willy van Hoek
- Overleden ouders Boon-Liesting (f)

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

5e Zondag door het Jaar
Zaterdag 4 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Johannes van Limpt, Marian van Limpt- 
  van der Zanden en zoon Jan
- Willy Coppens
- Will Basemans
- Claudius Chorus (vw. jaargetijde)

Zondag 5 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Overleden familie Goudsmits-
  van den Borne
- Frans Roest en Hanna Roest-Maas 
  (vw. jaargetijde)
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Piet van Limpt (nms. zijn vrouw, kinderen 
  en kleinkinderen)
- Hennie Maas, overleden familie Maas 
  en overleden familie Jansen

Maandag 6 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 7 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 8 februari
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 9 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 10 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Anneke van der Heijden-van Limpt

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 5 februari: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven
Zondag 12 februari: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Zondag 19 februari: 10.00 uur. Ds. P. van Winden uit Soest 
(regio-predikant)          

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 5 februari: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 12 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 19 februari: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

EERSEL - Op donderdag 9 februari is er 
weer een Taizéviering in het Protestantse 
Kerkje, Markt 38 in Eersel. Aanvang is om 
19.30 uur.

De viering is in de stijl van de oecumenische 
broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk.
Naast een aantal overwegingen worden er 
liederen gezongen die door de vele herha-

ling als een mantra werken. Halverwege de 
viering is er gelegenheid om een kaarsje op 
te steken. Daarna is er stilte voor eigen over-
wegingen.

Iedereen is van harte welkom bij onze viering.
Voor meer informatie, zie onze website:  

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in Protestantse Kerkje

INFORMATIEF

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-10.30 uur: overleg DB SVH
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  14.00 uur-15.30 uur: overleg Mantelzorgcafé 
 
Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie Den Engel
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 15.15 uur-16.30 uur: 1ste communie voorbereiding
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik&Tik, bibliotheek
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
  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/koffie drinken/praatje maken
 
Vrijdag:            08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  Na de middag voortaan gesloten

AGENDA 

MAANDAG 6 FEBRUARI 
T/M 

VRIJDAG 10 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 koffie/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.

WESTELBEERS - Op zaterdag 11 februari,  
om 16.00 uur, treden Lizet van Beek en 
Dorè van Deijck, met Franse Chansons, op 
in de Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in 
Westelbeers.

Rokerige chansons die ooit klonken in de don-
kerbruine Parijse cabarets; de clubs waar men 
met rode wijn en sigaret mijmerde over de 
condition humaine. Liederen die doen voelen 
hoe het menselijk tekort het hart doet lijden en 
de ziel pijnigt: Franse chansons op zijn best. 

Hier worden ze vertolkt door Les Enfants du 
Paradis: Lizet van Beek (zang en verhalen) 
en  Doré van Deijck (piano). In dit programma  

nemen zij u mee naar de wereld van grote 
chansonniers als Barbara, Brel, Piaf en meer, 
waarin stad, nacht, liefde, passie en verlan-
gen op melancholische wijze wordt bezon-
gen. Zij verhalen ook van oude liefdes die 
altijd mochten duren, zoals het verhaal van 
Marie Anna Wolvers die tijdens de Belle Epo-
que woonachtig was in Brussel maar tijdens 
een bezoek aan Hilvarenbeek haar grote lief-
de vond.... ‘C’etait au temps ou Bruxelles dan-
sait’. Grote impact hebben ook de eigen, Ne-
derlandstalige, bewerkingen van chansons 
van Barbara. Les vieux Amants; een feest 
voor het hart, een balsem voor de ziel. 

Wees welkom!

Franse Chansons van Lizet van Beek en 
Dorè van Deijck in de Cultuurboerderij

BLADEL - Contact met de huisarts of zie-
kenhuis verloopt steeds vaker digitaal via je 
smartphone, tablet of computer. Hartstikke 
handig, want het kost minder tijd en moeite 
én je hebt altijd en overal toegang tot jouw 
gegevens of van diegene waarvoor je zorgt.

Maar wat als je hier vragen over hebt of je 
graag wilt weten hoe dit werkt? De biblio-
theek kan je hierbij helpen met de gratis cur-
sus DigiVitaler. Je hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek om deze cursus te volgen.

Cursus DigiVitaler
Je gezondheidszaken online regelen is niet 
voor iedereen gemakkelijk. De Bibliotheek 
ondersteunt mensen hierbij. In vier bijeen-
komsten leer je onder andere hoe je be-
trouwbare informatie over je gezondheid kunt 
vinden, hoe je kunt inloggen op patiëntenpor-
talen van de huisarts of het ziekenhuis, het 
gebruiken van gezondheidsapps en beeld-
bellen met de dokter. Van ieder onderwerp 
ontvang je een samenvatting op papier om 
thuis nog eens rustig te kunnen nalezen. 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in 
Bibliotheek Bladel. De cursusdata zijn 2, 9, 16 
en 23 maart. De cursus wordt gegeven door 

een gecertificeerde docent. We verwachten 
dat deelnemers op alle cursusdata aanwezig 
zijn. De Bibliotheek biedt deze cursus gratis 
aan, omdat zij het belangrijk vindt dat elke 
inwoner van Bladel zelfstandig belangrijke 
zaken online kan regelen. Deze cursus is be-
doeld voor iedereen die al kan werken met 
computers of internet.

Andere cursussen en informatiepunten
De Bibliotheek is de plek waar iedereen te-
recht kan voor hulp met taal en digitaal. Voor 
beginners is er de gratis computercursus Klik 
& Tik. Daarnaast verwijst en begeleidt de Bi-
bliotheek je bij vragen over de digitale over-
heid. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid 
kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld 
belastingen en toeslagen, zorg regelen en 
AOW aanvragen. Dit informatiepunt is altijd 
geopend tijdens openingstijden. Voor iedereen 
die wil leren omgaan met DigiD en de digitale 
overheid is er de gratis cursus Digisterker.

Doe je mee?
De cursus is gratis voor iedereen, ook als je 
geen lid van de Bibliotheek bent. Inschrijven 
kan tot 22 februari via de agenda op de web-
site www.bibliotheekdekempen.nl. Voor meer 
informatie of hulp bij aanmelden kun je ook 
terecht in de Bibliotheek.

Zelf gezondheidszaken via de computer regelen
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De Grootste Relax specialist van Brabant
Stel zelf je ideale stoel 
samen in de winkel of 
op DITZIT.NL en zie 
direct de beste prijs. 
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

Dorpsstraat 15 Riethoven 040-2013103 


