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Kleinschalige particuliere woonzorg.
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Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
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Baderie van den Boomen
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Kunstgebitten 
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Lid Org. Ned. 
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B. Geboers • De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575
www.kunstgebit.biz

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

REGIO - Beste inwoners van de gemeente 
Bladel. Mogelijk hebt u al eerder gelezen of 
vernomen dat er in 2023 t.a.v. de collectes 
een grote wijziging plaats vindt. Alle lande-
lijke goede doelenfondsen in de gemeente 
Eersel hebben zich verenigd in de Goede 
Doelen Week.

Dit betekent dat er niet meer verschillende 
weken in het jaar een collectant aan de deur 
komt voor een van de erkende goede doelen 
in het land, maar dat al deze goede doelen 
nog slechts één keer aan de deur komen. Die 
gezamenlijke collecte zal plaatsvinden in de 
week van 10 t/m 15 april.

Vertegenwoordigers uit de kerkdorpen Bla-
del, Hapert en Netersel en de vele coördina-
toren van de dorpen, die reeds vele jaren de 
afzonderlijke collectes organiseren, zijn in de 
komende maanden druk bezig met de voor-
bereiding voor deze Goede Doelen Week. Het 
is belangrijk voor u te weten dat de collecte er 
iets anders uit zal zien dan tot nu toe gebrui-
kelijk was.  

Hoe werkt het dan?
1.  Door vrijwilligers wordt huis-aan-huis een 

envelop met daarin een invullijst bij u aan 
huis afgegeven of in de brievenbus gestopt.

2.  In de vakjes kan bij de deelnemende fond-
sen op deze lijst het bedrag worden inge-
vuld wat men, anoniem, aan de deelne-
mende fondsen wil geven.

3.  Het totaal van de ingevulde bedragen 
wordt onderaan de lijst vermeld. Een naam 
is niet nodig en de gift blijft anoniem. Men 
kan ook kiezen voor storting per eenmalige 
machtiging.

4.  De ingevulde lijst wordt, met het totaalbe-
drag in contanten of het machtigingsfor-
mulier, in de bijbehorende envelop gedaan.

5.  Indien u kiest voor een totaalbedrag voor 
alle fondsen, wordt dit bedrag gelijkelijk 
verdeeld over de deelnemende fondsen.

6.  In een verzegelde collectebus worden de 
dichtgeplakte enveloppes door de vrijwil-
ligers opgehaald en naar het inzamelpunt 
gebracht.

Oproep!
We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers en 
collectanten en sponsoren voor het dragen 
van de vaste lasten, zoals drukwerk, website, 
etc. Spreekt het u aan en bent u bereid om er 
enkele uren per jaar aan te besteden of wilt u 
ons ondersteunen, neem dan contact op met 
mevr. Anja van Guluck via info@gdwbladel.nl

Binnenkort komt er meer informatie op: 

www.gdwbladel.nl

Goede Doelen Week 
Bladel, Hapert en Netersel 
in aantocht

Door Renate Matthijssen

REGIO - Als je kanker hebt, zit je boordevol 
vragen. Over je lijf, je gezin, je werk, je ont-
spanning of je energie. De huisarts of spe-
cialist heeft niet altijd tijd om diep op zaken 
in te gaan en toch heb je er behoefte aan om 
met iemand te praten die weet waar ze het 
over heeft. Vanaf 3 maart is er een spreek-
uur voor mensen met vragen over hun ziekte 
en alles wat daarbij komt kijken. Gespecia-
liseerd verpleegkundigen Ivonne Oomen en 
Angelique Koenen vertellen.

Psychosociale begeleiding
“Wij zijn consulenten bij Allerzorg Care for 
Cancer”, vertellen Ivonne en Angelique. “Wij 
hebben allebei ervaring als ziekenhuisver-
pleegkundige op oncologische afdelingen 
en daarnaast hebben we scholing gehad om 
psychosociale begeleiding te kunnen geven. 
Dat gaan we nu in Bladel uitrollen. We weten 
dat mensen met kanker héél veel vragen heb-
ben en behoefte aan een luisterend oor. Wij 
bieden dat, op verwijzing van de huisarts of 

specialist en willen die zorg zo dicht mogelijk 
bij huis aanbieden. Als het nodig is, komen 
we aan huis of kunnen we beeldbellen. De 
behoefte van de patiënten staan centraal.”

Spreekuur
De verpleegkundigen noemen het een 
‘spreekuur’, elke vrijdag van 13.00-16.00 uur. 
“Misschien is die term niet helemaal goed ge-
kozen”, erkennen ze. “We werken op afspraak 
en nemen de tijd voor de patiënten. Een 
spreekuur doet vermoeden dat het korte con-
tacten zijn maar dat is niet zo. We beginnen 
vaak met het in kaart brengen van de hulp-
vraag. Eventueel kunnen we gericht doorstu-
ren naar andere disciplines in de eerste lijn. 
Maar vooral goed luisteren en stilstaan bij 
wat er is gebeurd is vaak al helpend. We wer-
ken nauw samen met Cordaad Welzijn. Daar 
zijn bijvoorbeeld zelfhulpgroepen waar men-
sen met hun ervaring terecht kunnen. Vaak 
is het contact met lotgenoten heel helpend. 
Het feit dat we ons spreekuur houden bij De 

“We werken op afspraak en nemen de tijd voor de patiënten. Een spreekuur doet vermoeden dat het korte contacten 
zijn maar dat is niet zo. We beginnen vaak met het in kaart brengen van de hulpvraag. Eventueel kunnen we gericht 
doorsturen naar andere disciplines in de eerste lijn.” V.l.n.r. Ivonne Oomen, Angelique Koenen en Ivonne Megens.

Kanker heb je nooit alleen
Psychosociale hulp aan kankerpatiënten
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Carnavalsmaandag
20 februar GESLOTEN 

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

FRISDRANK
VOORDEEL 
trays á 
24 stuks

he Tuincentru va d Kempe!

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

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

REGIO - Kan het toeval zijn dat de mondiale  
technologische innovatie juist vanuit de 
regio Eindhoven aangevoerd wordt? Of zit 
er iets in het DNA van het gebied dat die 
ontwikkelingen mogelijk maakt? Wat be-
tekent de expansie van de stad Eindhoven 
voor de regio? Het Kleine Beerzedal gaat 
in debat. Avondvoorzitter is Patricia van 
Doorne.

Na een jaar lang reflectie met de mensen op 
wat de identiteit van het Kleine Beerzedal 
betekent, nemen initiatiefnemers Monique 
Leesberg en Ria Bernards het beekdal mee 
in een breder thema: ‘wat verbindt de stad en 
het platteland?’ De verschillen zijn helder en 
de wederzijdse afhankelijkheid is groot, maar 
hoe kijkt men naar elkaar vanuit Eindhoven 
en vanuit de Kempen? En hoe kunnen we  
elkaar versterken?

Thom Aussems over boeren en beta’s
Om hier iets meer van te begrijpen moeten 
we terugkijken naar waar we vandaan komen. 
Wat onderscheidt de Kempische mens, hoe 
ontwikkelde Eindhoven zich te midden van 
de schrale zandgronden, als een weefsel van 
gehuchten, tot een grote, creatieve stad met 
Brainport als motor? Wat is daarvan nog her-
kenbaar? Thom Aussems wijdde zijn werkza-
me leven, als directeur van Woningstichting 
Trudo, aan het fenomeen stedelijke leefbaar-

heid. Thom woont in Vessem en kent beide 
leefwerelden van binnenuit. Hij heeft er wel 
ideeën over. Voor deze avond deelt hij zijn 
visie op de unieke verbondenheid van Brain-
port en de Kempen. Daar hoort natuurlijk een 
verrassende schets bij, voor de opvang van 
de versnellende groei van Eindhoven.

Vierkoppig panel
Dit verhaal vraagt om debat! Een vierkop-
pig panel van deskundigen uit het werkveld 
geeft evenzoveel reacties, elk met een eigen 
invalshoek. Vanuit Brainport komt Lucas van 
Grinsven, CEO ASML Communitymanage-
ment, om zijn reactie te geven. Lucas houdt 
zich bezig met een  leefbaarheidsfonds van 
Brainport voor de regio. Rutger Rauws kijkt 
er, als jong raadslid, vanuit de gemeente 
Eindhoven met een frisse blik tegenaan. Rut-
ger werd over dit onderwerp geïnterviewd 
door ED.  Een visie vanuit het beekdal zelf 
wordt vertolkt door Karel Franken, senior 
projectmanager bij adviesbureau Franken. 
Eind vorig jaar was hij te gast bij dorpsraad 
Vessem, voor een kennisavond over de groei 
van zijn woonplaats

Kom luisteren en praat mee!
Na de pauze gaat de zaal, aan de hand van een 
aantal stellingen, in gesprek met het panel. 
Wil je meedoen met deze dialoogavond? Re-
serveer tijdig je plekje.  Wanneer: woensdag-
avond 15 februari, 20.00 uur (ontvangst met 
koffie/thee vanaf 19.30 uur). Waar: De Gou-
den Leeuw in Vessem, parkeren o.a. achter 
de kerk. Let op: aanmelden is noodzakelijk:  
levedekleinebeerze@gmail.nl. Meer info: 

www.levendebeerze.nl/
portfolio-item/leve-de-kleine-beerze

Kleine Beerzedal buigt 
zich over de relatie tussen 
Brainport en het platteland
Kleine Beerze Koffiedialogen kijken over rand van het beekdal

LAGE MIERDE - Nacht voor Oranje: vorig 
jaar vond dit welbekende feest in festivals-
feren eindelijk weer plaats na twee corona- 
jaren. 

Een nieuwe locatie op het evenementen ter-
rein, knallende marketing dankzij jonge aan-
was bij het bestuur, een geweldig aantal be-
zoekers en maar net voldoende handjes. 

Het bestuur en de diverse commissies waren 
duidelijk nog niet op sterkte om ook in 2023 
een geweldige avond, voor en middag op Ko-

ningsdag te realiseren. Eind september 2022 
volgde een oproep voor bestuursleden en 
extra handjes en ja hoor, dankzij enthousiaste 
reacties wordt Nacht voor Oranje 2023 wer-
kelijkheid. Het bestuur verwelkomt Branko, 
Liza en Joosje.

Dit jaar beginnen ze waar ze vorig jaar ge-
stopt zijn, het vernieuwende concept voor 
Nacht voor Oranje wordt versterkt en verbe-
terd en doorgetrokken naar Koningsdag. 

Tipje van de sluier? Festival, lekker eten, ’s 
avonds rocken en ’s middags chillen, buiten 
en binnen, vernieuwend en herkenbaar. 

Ben jij er ook bij? Kaarten voor Nacht voor 
Oranje 2023 zijn te koop vanaf half februari 
via de website 

www.nachtvoororanje.nl

26 april Nacht voor Oranje
Kaarten binnenkort in de verkoop

Foto: IgorFotografie
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Goei Plak in Bladel betekent dat we al dichtbij 
andere initiatieven zijn van Cordaad Welzijn.” 

Verbinden met de regio
Het spreekuur van de verpleegkundigen sluit 
aan op het ONKO-netwerk dat in de Kempen 
actief is en waar Ivonne ook bij aangesloten 
is. Het sluit naadloos op elkaar aan. “In het 
ONKO netwerk zijn heel veel disciplines ver-
tegenwoordigd die op professioneel gebied 
iets kunnen betekenen voor kankerpatiënten. 
Denk aan diëtisten, fysiotherapeuten, haar-
werkspecialisten en nog veel meer. Als wij 
aan onze patiënten merken dat er een be-
paalde behoefte is, verwijzen wij door naar 
dit netwerk. Op deze manier versterken we 
elkaar waar het kan. De belangrijkste bood-
schap die we af willen geven, is: je hoeft het 
niet alleen te doen, er ís hulp en wij helpen 
patiënten graag die hulp te vinden! Wij vin-
den het mooi om de regio te verbinden en 
connecties te leggen tussen professionals en 
vrijwilligers in de eerste lijn en als het even 
kan de tweede lijn daarin meenemen.”

Terug in eigen kracht
Ivonne Megens van Cordaad Welzijn is ook 
aangeschoven. “Bij onze zelfhulpgroepen vin-

den mensen een luisterend oor. Soms wordt 
alleen gepraat, soms organiseren we een le-
zing. Daar is altijd erg veel belangstelling voor. 
Het cliché ‘kanker heb je nooit alleen’, is waar. 
Ergens kan dat ook als troost ervaren worden: 
je staat er niet alleen voor. Het is goed om te 
zien dat dit initiatief van Care for Cancer er nu 
is: zo kunnen patiënten zo snel mogelijk in hun 
eigen kracht worden teruggezet.” De zelfhulp-
groepen van Cordaad Welzijn zijn gratis en je 
hebt geen verwijzing nodig.

Verwijzing via huisarts of specialist
Wie behoefte heeft aan professionele hulp, 
kan via de huisarts of specialist een verwijzing 
vragen voor het spreekuur. “De vergoeding 
wordt vanuit de basisverzekering geregeld en 
is daarmee erg laagdrempelig, precies wat we 
willen zijn. De meeste zorgverzekeringen ver-
goeden ons”, leggen de verpleegkundigen uit. 
“We nemen de tijd voor iedereen en aangezien 
je op afspraak komt, zit je niet ineens in een 
volle wachtkamer. Uit ervaring weten we dat 
patiënten dat vaak als vervelend ervaren.” De 
komende weken werken Ivonne en Angelique 
er hard aan om hun diensten bij de huisartsen 
in de Kempen te informeren over hun initia-
tief. “Het zal even tijd nodig hebben om op te 
starten, maar vanaf 3 maart zíjn we er gewoon 
voor iedereen die daar behoefte aan heeft.”

vervolg van pagina 1

T.  06-54940981
E.  info@deleesttegels.nl
W. www.deleesttegels.nl
Showroombezoek/Bleijenhoek 48 

LOKAAL

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

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

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week PC55 bezorgen?

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

• Vessem omgeving Putterstraat  
• Vessem omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

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. 
 

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

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

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

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

Quizmiddag Zonnebloem afdeling Reusel-De Mierden

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

REUSEL - Dit seizoen turnen de Neder-
landse dames uit de 1e, 2e en 3e divisie 
drie kwalificatiewedstrijden om zich te 
plaatsen voor de halve finales van het 
Nationale wedstrijdcircuit. Het allerlaat-
ste kwalificatiemoment is dit weekend in 
Reusel. Daarmee turnen de dames van de 
Kempische vereniging Avanti-Turnivo in 
eigen huis voor hun laatste kansen.

Een aantal van de selectieleden van de club is 
al zeker van een plaats in de halve finalestrijd. 
Anderen maken nog kans dit weekend. Op 
zaterdag turnt in de sporthal in Reusel de 2e 
en 3e divisie. Zondag is het de beurt aan de 
dames uit de 1e divisie. In totaal komen er 
ruim 250 turnsters uit het hele land in actie.

Avanti-Turnivo organiseert dit weekend voor 
de KNGU in het kader van hun 50-jarig be-
staan. Het wedstrijdweekend is één van de 
activiteiten die dit jaar worden georganiseerd. 
Diverse oud-voorzitters van de club schuiven 
aan voor een gesprek over de historie van de 
club. En voormalige NK medaillewinnaars 
van de club hangen dit weekend de medail-
les om van de winnaars van de wedstrijden. 

De wedstrijden beginnen beide dagen in de 
Reuselse sporthal om 08.50 uur. Zaterdag is 
de laatste wedstrijd om 20.00 uur klaar en 
’s zondags iets voor 18.00 uur.

11 en 12 februari 
turnt Nederlandse 
subtop in Reusel

HOOGE MIERDE - Heb je het filmpje van 
Joep en Pieter gezien op Grensdorpen.nl. 
Heel knap hoe deze twee na een paar les-
sen al ‘Mieke heeft een lammetje’ konden 
spelen.

Maar niet alleen Joep en Pieter vonden het 
leuk om een instrument te bespelen. Vorige 
week kreeg muziekvereniging Sirena visite 
van Fleur, Anna, Femme en Veere. De dames 
wilden ook graag kennismaken met een 
blaasinstrument. Met een beetje hulp van 
enkele leden van muziekvereniging Sirena 
lukte het de dames al heel goed om geluid te 
krijgen uit de klarinet, hoorn, schuiftrombo-
ne, trompet, saxofoon, bariton en dwarsfluit.
We mochten enkele foto’s maken die je via 
Grensdorpen.nl kunt bekijken.

Krijg jij door dit verhaal ook zin om een 
blaasinstrument te gaan bespelen of denk je 
dat je kinderen het leuk vinden, neem dan ge-
rust contact op met iemand van het bestuur 
van muziekvereniging of neem een kijkje op: 

www.grensdorpen.nl/sirena

Muziekvereniging 
Sirena Hooge Mierde 
ontvangt de jeugd
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Een scheiding brengt volwassenen én kin-
deren uit evenwicht. Ze hebben in de regel 
tegenstrijdige gevoelens richting zichzelf 
en hun ouders. Ieder kind verwerkt een 
scheiding anders. Niet alleen voor kinde-
ren verandert er veel. Ook ouders nemen 
na de scheiding een nieuwe rol aan. 

Afspraken over het ouderschap na de schei-
ding leggen ze vast in het ouderschapsplan. 
Voor de verdeling van zorg en opvoeding 
staan er veel mogelijkheden open. Van een 
meer-verzorgende en een minder-verzorgen-
de ouder tot een co-ouderschap. Het is be-
langrijk dat ouders kiezen voor de vorm die 
bij hen past. 

Het is dan vaak verstandig om te kijken wat 
reëel en haalbaar is én wat bij het kind past. 
Als één van de ouders fulltime werkt, van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat, is een ge-
lijke verdeling van de zorg soms lastig. Een 
ruime zorgverdeling kan dan uitkomst bie-
den. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijkste 
voor kinderen en jongeren is dat ouders het 
met elkaar eens zijn over de zorgregeling.

Houd de band goed
Wat ouders ook kiezen ten aanzien van de 
zorgverdeling; in alle gevallen geldt: wie zijn 
kinderen vaak wil blijven zien, moet zorgen 
dat de band goed blijft. Een paar algemene 
tips:
•  Geef uzelf en uw kinderen de tijd om aan de 

nieuwe situatie te wennen.
•  Stimuleer kinderen te praten over de schei-

ding en de nieuwe situatie.
•  Laat u zelf niet negatief uit over uw ex-part-

ner in het bijzijn van de kinderen. Praat res-
pectvol over elkaar.

•  Blijf belangstelling tonen voor het kind. Stel 

vragen over school, vriendjes en vriendinne-
tjes.

•  Gebruik humor en non-verbale communica-
tie, zoals een stevige knuffel.

•  Verdeel feestdagen en vakanties goed en 
overleg tijdig met uw ex-partner. Een han-
dig moment is elk jaar in september als de 
schoolvakanties bekend zijn.

•  Wennen aan de nieuwe situatie hoeft niet 
alleen maar zwaar te zijn. Ouders kunnen 
nieuwe tradities opbouwen met hun kinde-
ren. Bedenk samen nieuwe ideeën of tra-
dities die een positieve draai geven aan de 
nieuwe situatie. 

Wat kunt u beter niet doen?
•  Kinderen krijgen op twee plaatsen een thuis. 

Dat kan erg verwarrend zijn. Zorg daarom 
voor regelmaat, kom afspraken na en maak 
geen ruzie over de verdeling.

•  Wees voorzichtig met het introduceren van 
nieuwe liefdes. Stel een nieuwe partner pas 
voor als de relatie duurzaam is. Bespreek 
dit na de scheiding met elkaar en leg de af-
spraken hierover eventueel vast in het ou-
derschapsplan.

•  Stem huishoudens en opvoeding op elkaar 
af; dat geeft kinderen houvast in een perio-
de van verwarring.

•  Plan bezoekjes van kinderen liever niet he-
lemaal vol met uitstapjes. Voor veel kinde-
ren geldt: hoe gewoner en vertrouwder, hoe 
beter.

•  Maak duidelijke afspraken over wanneer de 
kinderen bij wie zijn en bespreek eventueel 
ook de belangrijkste regels die gelden. Zo 
voorkomen ouders dat kinderen hun ouders 
tegen elkaar uitspelen als ze iets willen dat 
bij een van de ouders niet mag.

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Scheiden: Tips om contact met 
de kinderen goed te houden

Er is een spreekwoord dat zegt “Wie 
schrijft, die blijft”. Oorspronkelijk wilde men 
ermee zeggen dat wie zijn boekhouding op 
orde had, niet failliet zou gaan. Tegenwoor-
dig bedoelen we ermee te zeggen dat wie 
schrijft, in zijn geschriften voortleeft na zijn 
dood. Wie schrijft verschaft zich een leven 
na de dood. Niet te verwarren met dat  
andere leven na de dood, het eeuwige. 
Daar gaan Anderen over en mooi schrijven 
is niet Hullie criterium. Het literaire hierna-
maals is eindig. Het duurt een paar millen-
nia als je een oude Griek bent, een paar 
eeuwen als je geluk hebt en een paar jaar 
als je alleen gelezen wordt door je eigen 
familie. Het is ook een afhankelijk leven, 
geen continu-leven. Je leeft alleen dan als 
je lezer je leest. Je gaat aan en uit als het 
ware, het is een knipperlicht-leven. Nacht-
kastje af, nachtkastje op, leven aan, leven 
uit... Het is niet zozeer voortleven als wel 
minder dood zijn. Non omnis moriar, ik zal 
niet volledig sterven. Persoonlijk vind ik het 
de moeite niet.

Natuurlijk wordt er ook zo wel aan je ge-
dacht, na je overlijden. Als je verzuimd hebt 
te schrijven. Of het niet kon. Of beter was in 
wiskunde. Maar minder, zo lijkt het spreek-
woord te zeggen. Je vervaagt. Wiskundigen 
blijven overigens ook. En lang ook. Die van 
die driehoek bijvoorbeeld, kent iedereen 
nog. Het ontbreekt er nog maar aan dat 
ze dat ding in je auto naar hem genoemd 
hebben. 

Ik dwaal af. Ik ging het hebben over het 
spreekwoord “Wie schrijft, die blijft”. Ik 

kwam erop omdat ik het tegenkwam op 
een bidprentje. Het opende ermee, aanha-
lingstekens en al en vervolgens heette het 
dat het voor de overledene “helaas niet zo 
heeft mogen zijn”. Hij was niet gebleven. 

Ik weet niet of ik dat zo geschreven zou 
hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Wat 
gebeurt hier namelijk? De opsteller inter-
preteert het spreekwoord expres verkeerd. 
(Je mag tenminste aannemen dat hij niet 
in alle ernst gedacht heeft dat de overle-
dene niet… zou overlijden). Hij bedoelt te 
zeggen dat ze zeggen dat wie schrijft, blijft, 
maar deze overledene dus mooi niet. Dat 
kun je doen. Ik snap het best wel. Het leest 
lekker. Maar al doende, als we de correcte  
interpretatie van het spreekwoord even in 
gedachten houden, die immers uitgaat van 
een immaterieel voortbestaan, diskwali-
ficeert hij volgens mij per ongeluk ook de 
literaire nalatenschap van de overledene 
(hij schreef voor een regionale krant, wat 
ook weer niet zo literair is natuurlijk). Wat 
hij (per ongeluk) zegt is: overledene heeft 
aardig wat afgeschreven in zijn leven maar 
nu is hij dood en als we straks opstaan van 
de koffietafel meteen ook vergeten. Zijn 
schrijfsels helpen daar geen lieve moe-
der aan. Hij kan dat onmogelijk bedoeld  
hebben. Over de doden niets dan goeds. In 
ieder geval op hun bidprentjes. 

Iemand had er iets van moeten zeggen. Nu 
is het te laat. De dode is zowat vergeten, de 
opsteller van het bidprentje waarschijnlijk 
ook al dood.

Over mijn eigen afterlife - ik schrijf ook 
voor een regionale krant - maak ik me geen 
enkele illusie. Mijn schrijven maakt niet dat 
ik blijf. Tot aan de koffietafel (als daar geld 
voor is) en dan ben ik weg. Ik zei al, het is 
eigenlijk de moeite niet.

Is er misschien iemand die mij af en toe 
eens uitknipt? Of moet ik eerst dood daar-
voor?

Huig

Non omnis 
moriar

column

BLADEL/OIRSCHOT - Maar liefst 65 meis-
jes verzamelden zich donderdag 26 janu-
ari bij het Techniekhuys in Veldhoven. De 
meisjes, allen leerlingen uit klas 1 en 2 
van het Kempenhorst College (Oirschot) 
en het Pius X-College (Bladel), namen die 
dag deel aan de speciaal voor hen geor-
ganiseerde Techniek-dag: ‘Techniek loves 
girls’. 

Het technische vak is niet altijd een voor 
de hand liggende keuze voor meisjes in het 
vmbo of mbo. Maar door dit soort workshops 
willen we meiden kennis laten maken met 
de mogelijkheden en loopbaankeuzes die de 
technische sector te bieden heeft

Voor het Pius X-College was deze dag een 
mooie kans om meiden te enthousiasmeren 
voor Bèta, Techniek en IT. Meiden kiezen vaak 
niet voor een beroep in de techniek, omdat 
zij daar vaak een negatief beeld bij hebben. 
En dat terwijl er een enorm tekort is aan deze 
vakmensen. Als leerlingen voor een tech-
nische opleiding kiezen, dan zijn het vooral 
jongens. Maar waarom zouden meiden niet 
geschikt zijn voor dit vakgebied? Met deze 

dag wilden we de meiden ook laten zien hoe 
veelzijdig een technische opleiding is en dat 
je ermee naar verschillende opleidingsrich-
tingen kunt. Wat vooral in beeld kwam waren 
de sectoren Installatietechniek en Bouwtech-
niek. 

De dag werd georganiseerd in samenwer-
king met Installatiewerk Nederland (IWN) 
en Bouwmensen-zuid bij het Techniekhuys 
in Veldhoven. Tijdens de workshop moch-
ten ze een werkstukje maken, waarbij ze een 
led-lampje konden maken en installeren aan 
een zelfgemaakt houten muurtje. Het muur-
tje werd gezaagd en in elkaar geschroefd bij 
Bouwmensen en bij IWN gingen ze aan de 
slag met het solderen van het koperwerk. 
Vervolgens installeerden ze het complete 
lampje inclusief schakelaar in de vorm van 
een kraan. 

De meiden waren in elk geval enthousiast na 
deze dag. Ze hebben in ieder geval een beter 
beeld gekregen van wat je allemaal kunt met 
een technische opleiding en het zou mooi zijn 
als we een aantal van hen hiermee hebben 
kunnen inspireren om voor deze prachtige 
sector te kiezen.

Geslaagde techniekdag 
voor meiden 
Klas 1 en 2 van het Kempenhorst College en Pius X-College
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Fijn lopen en staan is belangrijk, voor alle leeftijden. We 
staan, lopen, wandelen, sporten, werken, spelen. Als dit 
niet goed lukt door pijnklachten, kunnen deze het da-
gelijks leven flink beperken. En dat is zonde, want vaak 
kunnen de klachten verholpen worden. Als podothe-
rapeut en manueeltherapeut vind ik het prachtig om 
mensen weer fijn te laten bewegen, met name bij het 
lopen, staan en hardlopen. Vanwege mijn achtergrond 
kijk ik niet alleen naar uw voet, maar naar uw gehele 
‘keten van bewegen’ van voeten tot en met het hoofd. 
In het lichaam zit tenslotte alles aan elkaar vast.

Een voorbeeld
Zo zag ik een dame met voetpijn in de praktijk, in de 
bal van de voet. Na een gesprek over haar klachten 
bleek er ook lage rugpijn aanwezig te zijn, welke erger 
werd met lopen en staan. De klachten waren aanwe-
zig bij langer lopen, sommige schoenen gaven meer 
klachten.

Onderzoek
Tijdens uitgebreid onderzoek in de praktijk zag ik dat 
ze niet in balans liep met haar voeten, en bewogen 
de voeten ongelijk. Een eenzijdige instabiele enkel en 
een licht beenlengteverschil gaven de grootste disba-
lans. 

Hierdoor kwam een draaiing in het bekken bij lopen, 
waardoor rugklachten ontstonden.

Behandeling
Voor mevrouw maakte ik een zooltherapie om de 
voetafwikkeling te verbeteren en het bekken terug in 
balans te brengen. 
Deze zolen kunnen in 
meerdere schoenen 
worden gedragen. 

Ze kreeg ook een schoenadvies, passend bij haar li-
chaamsbouw en -beweging.bDoordat mevrouw al lan-
ger met de klachten liep en hoge spierspanning in de 
rug had was het belangrijk om ook fysiotherapie in te 
schakelen. Ik werk intensief samen met verschillende 
disciplines, hiermee was de fysiotherapie behandeling 
snel afgestemd.

Resultaat
Na 8 weken zag ik mevrouw voor controle. De spier-
spanning in de rug is weer normaal. In het begin was het 
voor mevrouw wennen aan de zolen met wat spierpijn, 
maar vrij snel liep ze makkelijker en met 8 weken loopt 
ze klachtenvrij in haar voeten en rug. Een mooi resultaat!

Uitnodiging in de praktijk
Heeft u klachten in uw lichaam tijdens lopen en/of 
staan? U bent welkom in de praktijk aan het Alexan-
derhof 11 in Hapert voor uitgebreid eerste onderzoek. 
Twijfelt u of ik iets voor u kan betekenen? U bent wel-
kom voor een vrijblijvende gratis loopanalyse waarbij 
ik een inschatting kan geven of ik iets voor u kan doen.

Een afspraak maken kan via 
www.podomanueletherapievanhout.nl  
of via 06 1615 0415. Wie weet tot ziens!

Fijn lopen is belangrijk

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

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN
 

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

Iris van Deur  
www.dierenkliniekivd.nl:

“De workshops helpen je door de 
stappen bij het maken van een 
ondernemersplan heen.”

KEMPEN - Een afwisselende cursus voor 
wie meer wil weten over alle mooie, inte-
ressante en eigenaardige zaken die in de 
natuur in de Kempen te ontdekken zijn. De 
cursus is bedoeld om meer plezier te krij-
gen in het beleven van de prachtige natuur 
en het landschap van de Kempen. 

De cursus wordt gegeven door het cur-
susteam van vijf samenwerkende IVN-af-
delingen. De lesavonden zullen daarom op 
verschillende locaties worden gehouden, 
namelijk in Bergeijk, Valkenswaard, Veldho-
ven en Maarheeze. Tijdens de bijbehorende 
excursies worden diverse natuurgebieden in 
de Kempen bezocht. 

Data lesavonden (dinsdag van 20-22 uur)
- 11 april: beken, beekdalen en vogels.
- 9 mei: vennen en biodiversiteit.
-  13 juni: akkers, weides, natuurontwikkeling 

en planten;
-  12 september: heide, heidebeheer, insecten.
-  10 oktober: bomen, bossen en herfstver-

schijnselen.

-  7 november: geschiedenis van het land-
schap, natuur en cultuur.

De excursies vinden plaats op de voormidda-
gen van 09.00 tot 12.00 uur op de zaterdagen 
15 april, 13 mei, 17 juni, 16 september, 14 okto-
ber en 11 november.

Tijdens de avonden en op de excursies zullen 
de docenten niet alleen iets vertellen over de 
flora, de fauna en de landschappen van de 
Kempen, maar ook ingaan op het ontstaan en 
de geschiedenis van verschillende natuurge-
bieden in onze regio. Op 11 november wordt 
de cursus afgesloten met een gezamenlijke 
lunch.

De kosten van de cursus (inclusief lunch op 
11 november en koffie of thee op de lesavon-
den en tijdens of na de excursies) bedragen: 
€ 60,00 voor IVN-leden en € 80,00 voor men-
sen die geen lid zijn van het IVN. Voor verdere 
informatie en opgave voor deelname ga naar: 

www.ivn.nl/vev

IVN-cursus ‘Natuur in de Kempen’

REGIO - Ook dit jaar kunnen de FNV-leden 
weer hun belastingaangifte laten verzor-
gen door de FNV Belastinghulp. Zij worden 
gratis geholpen bij het verzorgen van hun 
aangifte inkomstenbelasting. Het doen 
van aangifte is voor vele mensen een pro-
bleem, want de belastingbepalingen ver-
anderen voortdurend.  

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

gen van hun belasting aangifte te helpen. 
Met de hulp van dit korps deden vorig jaar 
veel FNV-leden hun voordeel. De FNV-leden 
die van deze service gebruik willen maken, 
worden verzocht zo spoedig mogelijk na 12 
februari een afspraak te maken. Bijvoorkeur 
via onderstaande website.

Als u niet beschikt over internet of een 
e-mailadres, kunt u telefonisch een afspraak 
maken. B de Bresser, Planetenlaan 32 Hapert, 
tel. 0497-384253 (na 18.30 uur). Houdt dan 
uw lidmaatschapskaartje bij de hand.

www.afspraakmakenfnv.nl

FNV Belastinghulp

KEMPEN - De kracht van verhalen van 
dichtbij uit de plaats waar je woont: wie 
kent ze? Zoals bijvoorbeeld: wat heeft 
Zwarte Kaat met Ten Vorsel te maken? Of 
waarom staat de kerk in Bladel niet aan de 
Markt, zoals het hoort? Verhalen zijn er 
rondom het Kempische landschap, dat om-
schreven werd als ‘waar de hei de hemel 
raakt.’ 

Het landschap, dat de laatste anderhalve 
eeuw er heel anders uit is gaan zien, dan de 
boomloze heidevlakte die het heel vroeger 
was. Antwoorden op dit soort vragen ontdek 
je in de Kempen Kennis-cursussen ‘Ontdek 
je dorp’ die dit voorjaar weer van start gaan 
in Bladel, Eersel en de omgeving van beide 
plaatsen.

Een enthousiaste groep van deskundige  
inleiders en gidsen met expertise en veel  
lokale kennis van het Kempenmuseum Acht 
Zaligheden, Visit Eersel, Visit Bladel, het IVN 
Bergeijk-Eersel en Kempenland West, Volks-
universiteit De Kempen, Archeologische 
vereniging Kempen- en Peelland en Heem-
kundige kring Pladella Villa: zij leverden allen 
een schat aan dit soort verhalen van dichtbij, 

ontwikkeld tot een aantrekkelijk cursuspro-
gramma in en rondom Eersel en Bladel. Inte-
ressant voor zowel voor mensen die kort of al 
langer in de Kempen wonen en meer willen 
weten over hun ‘dichtbij’. 

De vorm van het programma - via lezingen 
én te voet of per fiets langs diverse locaties 
in een reeks van 6 data - laat de cursisten de 
kracht van de Kempische historie, architec-
tuur, cultuur en natuur zelf ontdekken in en 
rondom Eersel, Bladel, Hapert, Hoogeloon en 
Netersel. Kortom: gezond voor geest, lijf en 
leden.

Interesse gewekt? Aanmelden kan via volks-
universiteitdekempen.nl. Ook detailinformatie 
over de inhoud van de lessen vind je er. 

Kempen Kennis ‘Ontdek je dorp Bladel,  
Hapert, Hoogeloon, Netersel’ (6 lessen van 2 
uur) start op woensdag 1 maart, om 19.30 uur, 
in Heemkamer Bladel. 

Kempen Kennis ‘Ontdek je dorp Eersel en 
omgeving’ (6 lessen van 1,5 uur) start op don-
derdag 11 mei, om 20.00 uur, in Kempenmuse-
um De Acht Zaligheden in Eersel.

De kracht van verhalen 
van dichtbij
Kempen Kennis-cursussen weer van start
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Lijkt het je leuk?  
Stuur dan een mail met je naam, adres en woonsituatie naar 
info@wsz.nl. Stuur je een leuke en recente foto van jezelf mee? 
En ken je andere huurders die het leuk vinden om hieraan mee 
te werken, wijs ze even op deze actie. Iedereen is welkom, de 
enige voorwaarde is dat je een huurder bent van WSZ.

Wil jij model staan voor WSZ? 
Lijkt het je leuk om eens een echte foto- en videoshoot mee te 
maken met een professionele foto- en videograaf en jezelf straks 
terug te zien op onder andere onze website, socials, advertenties 
of ons jaarverslag? Dit is je kans! WSZ is namelijk op zoek naar 
huurders die het leuk vinden om op de foto en film te gaan in 
hun eigen omgeving.

Iedereen kan en mag meedoen! 
Woon je alleen, ben je getrouwd, wil je samen met je (klein)
kind(eren), broer of zus of met je vriend of vriendin op de foto, 
ben je jong of oud? Het maakt allemaal niks uit. Tijdens een 
gezellige foto- en videoshoot worden de foto’s en beelden 
gemaakt door een professionele foto- en videograaf. Er staat 
geen financiële vergoeding tegenover, maar wat wél extra leuk 
is, de foto’s krijg je na afloop gratis toegestuurd.

     HUURDERS GEZOCHT
     VOOR ONZE FOTOSHOOT EN FILM

NETERSEL - Zondag 4 februari liepen al 
vroeg papa’s en mama’s met kinderen van 
groep 5 en 6 naar gemeenschapshuis De 
Poel in Netersel. Ze hadden allemaal een 
muziekinstrument bij zich. Op het moment 
dat ze De Poel binnenkwamen, zijn de leden 
van het Puur Poporkest net klaar met het 
neerzetten van alle tafels en stoelen. 

De ouders werd vriendelijk gevraagd om over 
een uurtje terug te komen. De eerste repeti-
tie samen begint. Wat ging hieraan vooraf? Al 
een paar jaar probeert Puur Poporkest samen 
met de Sint Lambertusschool en de mensen 
van kunsteducatie Art4U uit Veldhoven, mu-
zieklessen te organiseren op Sint Lamber-
tusschool. Helaas gooide de afgelopen jaren 
Covid ook hier roet in het ‘muzikale’ eten. 
Gelukkig zijn we dit schooljaar wel succesvol 
gestart. Wekenlang hadden de kinderen op 
school les gehad van meester Pieter van den 
Broek van Art4U. Puur Poporkest mocht in-
strumenten lenen van Kunst Adelt uit Hapert, 
die ook hand- en spandiensten verleende. De 
juffen zorgden dat alles met school geregeld 
werd en leden van Puur Poporkest waren pre-
sent tijdens de lessen. En zo maakten veel be-
trokken mensen uit verschillende organisaties 
het mogelijk dat de kinderen wekenlang op 
school onder schooltijd konden oefenen. 

Op 4 februari was het dan zover! De kinde-
ren mochten helemaal vooraan zitten en de 
leden van Puur Poporkest zaten in rijen ach-
ter de kinderen. Na een uurtje samen repete-
ren, onder leiding van zowel meester Pieter 
én de dirigent van Puur Poporkest Rolf Rom-
bouts, mochten de papa’s en mama’s, opa’s 

en oma’s, broertjes en zusjes, en alle andere 
belangstellenden, dan eindelijk de zaal bin-
nen komen. Om 11.00 uur zat de grote zaal van 
gemeenschapshuis De Poel in Netersel hele-
maal vol. Er hing een vrolijke spanning in de 
zaal. Puur trapte af met een mooie medley van 
ABBA, waarna meester Pieter ons meenam in 
de manier waarop de kinderen hun muzikale 
kwaliteiten ontwikkeld hadden. Meester Pieter 
vertelde en de kinderen speelden. Zo namen 
ze ons mee op de muzikale ontdekkingsreis 
van de eerste tonen tevoorschijn toveren, tot 
het spelen van een echt lied. Toen werd het tijd 
om samen met het grote orkest te spelen. Ze 
trapten af met ‘We will rock You’  van Queen 
en de hele zaal stampte en klapte gelijk mee. 

Klapstuk was wel het nummer ‘I feel good’ van 
James Brown, waarbij alle kinderen swingden 
en als professionele muzikanten hun instru-
menten van links naar rechts bewogen op de 
tonen van de muziek. Dit alles begeleidt door 
Puur Poporkest. Na een afsluitende medley 
van oude Doe Maar-songs was het concert 
voorbij. Maar daar was het publiek het dui-
delijk niet mee eens. Na een luid “We want 
more” speelden de kinderen samen met Puur 
nog éénmaal ‘I feel good’, waarna Jan Waalen 
namens Puur toch echt alle betrokkenen be-
dankte en aandacht vroeg voor de mogelijk-
heid voor de kinderen om gebruik te maken 
van het aanbod om nog 10 lessen te volgen bij 
de dirigent van het Puur Poporkest. 

Het is inmiddels duidelijk, Puur Poporkest 
gaat deze jonge talenten met open armen 
ontvangen. Het enthousiasme was gelukkig 
ook bij de kinderen aanwezig. Ook hadden 
maar liefst 5 kinderen zich gelijk gemeld met 
belangstelling voor de vervolglessen. Zelfs 2 
ouders hebben interesse getoond om (weer) 
een instrument te bespelen. Vanzelfsprekend 
zijn de ouderen ook welkom bij de lessen 
voor de kinderen. Bij voldoende belangstel-
ling gaat Puur Poporkest onderzoeken of er 
ook ouder/kind-lessen kunnen worden aan-
geboden. Kortom, dit wordt vervolgd! Voor 
meer informatie kunt u een mail sturen aan 

info@puurpoporkest.nl

Geslaagd optreden van Puur Poporkest Netersel en 
kinderen van de Sint Lambertusschool

WESTELBEERS - Op zondag 26 februari, 
om 14.30 uur, treedt Arno Adams, samen 
met Mike Roelofs en Jo Didderen, op in de 
Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in Wes-
telbeers.

Het is een tijdje stil geweest rond Arno 
Adams. Na het verschijnen van zijn laatste 
album ‘Vogel’ eind 2017 heeft hij door allerlei 
verschillende oorzaken nog maar weinig op 
het podium gestaan. Wel ontving hij in 2020 
de Veldeke Oeuvre Priés. Ook draaide Felix 
Meurders in 2021 een tijd lang wekelijks zijn 
lied ‘Kus Mich Dan’ op NPO Radio 5, met als 
gevolg een notering eind dat jaar in hun Ever-
green Top 1000.

Maar sinds 2022 wordt de draad weer hele-
maal opgepakt. Zo zijn er dat jaar twee albums 

uitgebracht. Allereerst is er ‘De Léon’s Farm 
Sessies’ op CD, een album dat al grotendeels 
in 2006 is opgenomen maar door omstandig-
heden op de plank is blijven liggen. 

Verder is met Record Store Day de verzamel 
dubbel LP ‘Ut Is Wie Ut Is’ verschenen, met 
daarop een selectie van Arno’s mooiste liedjes.

En ook live is Arno gelukkig weer terug. Bij 
het optreden in de Cultuurboerderij wordt hij 
begeleid door Mike Roelofs op piano en Jo 
Didderen op contrabas. Dit trio speelt al zo 
lang samen dat ze elkaar feilloos aanvoelen 
en samen een ultieme, warme sfeer weten te 
creëren waarop de prachtige dialect liedjes 
van Arno prachtig gedijen. 

Wees welkom!

Zondag 26 februari optreden van 
Arno Adams in de Cultuurboerderij
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Je krijgt tijd om te ontdekken wat 
bij jou past. Daarom gebruiken we
mavo-havo-methodes die speciaal   
zijn gemaakt.

Bespreek dit dan met 
je eigen leerkracht. 
Deze kent jou heel 
erg goed en weet 

welke brugklas het beste 
bij jouw mogelijkheden 
past.

In de loop van het schooljaar komen 
we er samen achter welke afdeling het 
beste bij jou past: mavo (gt) of havo.
Je krijgt natuurlijk een advies van jouw 
mentoren en leraren. We kijken daarbij 
niet alleen naar je cijfers, maar ook naar
jouw inzet, inzicht, motivatie en 
werkhouding. Mocht je
verder gaan op 2 gt,
dan is het na het behalen
van je gt-diploma nog
altijd mogelijk om in
te stromen op 4 havo.

Iedere mavo-havo-brugklas heeft
niet één, maar twee mentoren.
Zij zorgen ervoor dat je je snel
thuis voelt en dat we jou goed
kunnen begeleiden.

Ook zijn zij voor jou en je ouders
het eerste  aanspreek punt en
hebben ze je vorderingen
goed in beeld.

Je krijgt je lessen 
(meestal) op de 
afdeling havo-vwo. 
Daar volg je ook alle 
extra activiteiten, 
samen met de
andere brugklassers 
van die afdeling.

Je krijgt tijd om te ontdekken wat 

andere brugklassers 

niet alleen naar je cijfers, maar ook naar
jouw inzet, inzicht, motivatie en 

Bespreek dit dan met 
je eigen leerkracht. 
Deze kent jou heel 
erg goed en weet 

welke brugklas het beste 
bij jouw mogelijkheden 
past.

kunnen begeleiden.
Ook zijn zij voor jou en je ouders
het eerste  aanspreek punt en
hebben ze je vorderingen
goed in beeld.

Ga jij de uitdaging aan?

MAVO-HAVOMAVO-HAVO

Pius X-College
Tuinstraat 1 5531GK Bladel
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TOTALE LEEG VERKOOPTOTALE LEEG VERKOOP
STIPPENKORTING OP 

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

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

I.V.M. VERDERE SPECIALISATIE
IN RELAXFAUTEUILS

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

BLADEL - Ook dit jaar zal het Blaalse Car-
naval weer plaatsvinden in de tent van CV 
de Muggezifters op de Markt in Bladel. Van 
vrijdag 17 februari tot en met dinsdag 21 fe-
bruari zal er weer een uitgebreid program-
ma gedraaid worden. Over smaak valt te 
twisten, maar dat er voor ieder wat wils is, 
staat als een paal boven water.

Vrijdag 17 februari
Dit jaar start het Blaalse Carnaval weer met 
het Carnabal der Leer-raar. Een feest wat in 
eerste instantie is opgezet voor het onderwijs-
personeel uit de Kempen. Er worden zelfs een 
Onderwijsprins en Onderwijsprinses van de 
Kempen gekozen! Het is echter niet zo dat je 
persé in het onderwijs werkzaam moet zijn om 
deze Carnaval af te trappen in de tent; ieder-
een is welkom!! Dus zin om je Carnaval al op 
vrijdagmiddag te starten: Vanaf 15.00 uur ben 
je uitgenodigd aan de Bladelse Markt.

Ook in de avond is er van alles te beleven in 
de tent. Tussen de sets van DJ Rob Klessens 
zal Perfect Dialect weer eens op de planken 
staan in Bladel. Wie is er niet groot mee ge-
worden? Later op de avond zal als klap op de 
vuurpijl ook Zanger Kafke zijn entree maken 
op het podium. Feest!!

Zaterdag 18 februari
Zaterdagmiddag staat in het teken van de 
jeugd. We zullen namelijk de 11/11 
games organiseren; 11 gave spel-
len die je met een spellenkaart 
allemaal langs kunt gaan. 
Kinderen aan het spelen, 
ouders lekker bijkeuvelen 
onder het genot van een 
hapje en een drankje; 
Carnaval ten top!
In de avond krijgen we 
een optreden voorgescho-

teld van Karambam! Een 
bandavond waar de sfeer 
weer vanaf belooft te drui-
pen.

Zondag 19 februari
De zondag is weer gereser-

veerd voor De Blaalse Strip. Vanaf 
13.00 zullen er weer vele creaties door 

onze poort aan de Bleijenhoek komen. Nadat 
vanaf 19.00 de prijsuitreiking is geweest krij-
gen we bezoek uit Kruikenstad. Niemand 
minder dan Veul Gère zal de tent omverbla-
zen met al hun carnavalskneiters.

Maandag 20 februari
In de ochtend zijn de peuters en de kleuters 
aan de beurt voor hun Carnaval. Lekker knut-
selen en spelen. Dit jaar zullen we bezoek 
krijgen van Goofy. Leuk voor op de foto!

Nadat we in de middag ook de senioren op 
bezoek hebben gehad, start om 18.00 onze 
Blaalse Beruchte Biercantus. Vorig jaar een 
doorslaand succes. Geef je snel op via onze 
site!

Nadat we alle doelgroepen zo ongeveer be-
diend hebben, barst ’s avonds het Allerurste 
Blaalse Boerenbal los; een carnavalsavond 
in boerenstijl. Boerenkiel om en gaan met die 
banaan!

Dinsdag 21 februari
De dinsdag staat in het teken van nieuwe ta-
lenten. In de middag zullen we een playback-
show organiseren voor de Bladelse jeugd. 
Geef jezelf snel op om je talenten te kunnen 
laten zien! En omdat wij begrijpen dat niet al-
leen de jeugd wil laten zien wat ze kunnen, 
geven wij ook alle volwassenen de kans om 
hun plekje op het podium te bemachtigen. 
Zowel playback als zang is van harte welkom. 
Dit wordt jouw kans om te shinen, grijp hem!

Tijdens het Blaalse Carnaval is dus voor ie-
dereen van alles te beleven, van jong tot oud, 
van vrijdag tot dinsdag. Begeef je dus naar 
onze tent aan de Markt en ervaar een Car-
naval zoals je nog nooit eerder hebt meege-
maakt!

Foto's: Laura Jacobs Fotografie

Blaals Carnaval 2023

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!
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ROBBIES FEESTKLEDING 

IN ONZE NIEUWE STUDIO IN HAPERT ZIJN WE IN GESPREK MET 
ROB BOLTE & HEIN WOUTERS VAN ROBBIES FEESTKLEDING IN 
HOOGELOON.  

ROB EN HEIN VERTELLEN JE HOE JE MET CARNAVAL GROOTS OF WELLICHT SIMPEL  
VERKLEED VOOR DE DAG KUNT KOMEN. LUISTER OP ZATERDAG 11 FEBRUARI  
TUSSEN 11.00 & 12.00 UUR NAAR TIES VAN DER STAS. OF MAANDAG 13 FEBRUARI 
TUSSEN 11.00 – 12.00 NAAR ROSLO RADIO MET RON FITTERS. 

OF WOENSDAG 15 FEBRUARI TUSSEN 12.00 & 13.00 UUR NAAR FRANK VAN LOON.

Foto: Geert-Jan Timmermans, www.timmermansoog.com 
Rob Bolte (L) Eddy van de Woude (M) Hein Wouters (R)  

97.2 FM - 105.7 FM - 106.1 FM - Kabel 94.4 FM

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!

HAPERT - Onlangs 
kwamen wij bij u 
langs voor de jaar-
lijkse loterij. De op-
brengst van deze 
loterij is als vanouds 
bestemd voor een 
goed doel. Inwo-
ners van Hapert die 
langdurig ziek zijn 
worden namelijk 
door ons tijdens het 
carnavalsweekend 

bedacht met een presentje in de vorm van 
een fruitschaal. Wij danken u allen voor de 
loten die u in dat kader van ons heeft ge-
kocht. 

De uitslag van de loterij:
- 1e prijs: € 225,- is gevallen op lotnr. 1199
- 2e prijs: € 125,- is gevallen op lotnr. 0254
- 3e prijs: € 50,- is gevallen op lotnr. 0395
- 4e prijs: € 25,- is gevallen op lotnr. 6110
- 5e prijs: € 25,- is gevallen op lotnr. 3843
- 6e prijs: € 15,- is gevallen op lotnr. 0023
- 7e prijs: € 15,- is gevallen op lotnr. 6847
- 8e prijs: € 15,- is gevallen op lotnr. 2209
- 9e prijs: € 15,- is gevallen op lotnr. 7438

Alle prijzen zijn vanaf heden af te halen bij 
Lian van de Spijker, Leeuweriklaan 30 in Ha-
pert. 

Op carnavalszaterdag 18 februari, tussen 
10.00 en 12.30 uur, bezoekt Prins Remorques 
met enkele leden van zijn gevolg, dorpsgeno-
ten die ziek zijn. Ook aan de bewoners in de 
Hapertse Kluis en aan de Hapertse bewoners 
van de verpleeghuizen in Bladel en Eersel 
wordt gedacht. 

Kent u nog iemand in uw omgeving die lang-
durig ziek is of in het ziekenhuis ligt en die 
door een bezoekje van de Prins of een af-
vaardiging van de Pintewippers een beetje 
opgepept kan worden, laat het ons dan even 
weten. U moet er wel van overtuigd zijn dat 
de te bezoeken persoon het op prijs stelt. 

U kunt zijn of haar naam en adres voor 14 
februari via een WhatsApp-berichtje doorge-
ven aan Henri Jansen (tel. 06-25201207), dan 
wel een mailtje te sturen naar secretariaat@
pintewippers.nl.

www.pintewippers.nl

Uitslag loterij 
cv de Pintewippers
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nu 1000m2

carnavals
plezier

parkeren
voor 

de deur

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

alle dagen 
open!

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

new location: De Hoef 12b Hoogeloon

Neem alvast
een kijkje 

in onze winkel

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

REUSEL - Zondag 19 februari trekt de Nar-
renparade door de straten van Reusel. Het 
hele jaar door zijn heel veel enthousiaste 
wagenbouwers, loopgroepen, solo’s en 
duo’s bezig met hun creatieve en vaak ook 
technische brein de mooiste, grappigste 
en meest opvallendste creaties te beden-
ken en te realiseren. En ze kijken er naar 
uit om door de straten te trekken om alle 
blije, verwonderde en geamuseerde ge-
zichten van de toeschouwers te zien. 

Ook dit jaar belooft het weer een mooi spek-
takel te worden, ondersteunt met de nodige 
muzikale klanken waarbij u niet stil kunt blij-
ven staan. Kom dus zeker kijken! U zult ver-
steld staan van de kwaliteit van de optocht en 

zult met trots kijken naar alle inzet en creati-
viteit in onze gemeente. 

Let op! De route van de Narrenparade is dit 
jaar anders. Start is om 12.30 uur op het Kerk-
plein, door de Lend naar de Schoolstraat om 
vervolgens de finalestraat in de Wilhelmina-
laan in te rijden.

En vergeet u op carnavalsmaandag 20 febru-
ari vooral de Grôte Klène Narrentrek niet. De 
kinderen van Reusel hebben er ontzettend 
veel zin in. Elk jaar weer weten ze het publiek 
te ontroeren en te verblijden. Geweldig om te 
zien hoe creatief, grappig, stoer, schattig, vro-
lijk en fantasierijk de kinderen uit Narrendonk 
zijn. Ze kijken dan ook uit naar uw aanmoe-
diging. 

Let op! Ook deze route is dit jaar wegens weg-
omlegging anders. Start is om 13.30 uur op het 
Kerkplein om vervolgens door de Lend, Kerk-
straat, De Vest, Bakkerstraat, Wilhelminalaan 
te trekken en te eindigen op het Kerkplein. 

Tot zondag 19 en maandag 20 februari in het 
centrum van Reusel!

De Narrenparade en Grôte Klène 
Narrentrek gaan u weer verbazen!

Route NarrenparadeRoute Grôte Klène Narrentrek

HAPERT - 
Het regiona-
le treffen van 
de beste wa-
genbouwers 
en loop-
groepen uit 
de Kempen-
regio staat 
weer voor 
de deur. Op 
carnavals -

maandag 20 februari zal de 33e editie van 
de KempenOptocht plaatsvinden. De start 
van de tocht der carnavalsoptochten is om 
13.00 uur. 

Bijdrage
Op verzoek van het MKB aan de Markt, zal 
het centrum van Hapert tot circa 13.00 uur 
bereikbaar blijven voor voetgangers en fiet-
sers. Er wordt geen entree geheven bij de 
toegangswegen. Bij enkele (grote) toegangs-
routes kunt u een vrijwillige bijdrage doneren, 
wat besteed wordt aan het prijzengeld van de 
deelnemers. Tijdens de optocht wordt u ook 
in de gelegenheid gesteld om uw waardering 
naar de deelnemers kenbaar te maken door 
een vrijwillige bijdrage te doneren. Dit kan 
contant maar ook digitaal via de QR-code. 
We hopen op uw gulle bijdrage.

Om de veiligheid van de deelnemers tijdens 
de optocht te waarborgen worden aan de 
buitenzijde van het parcours vanaf 11.00 uur 
dranghekken en bigbags geplaatst, waardoor 
vanuit die zijde het niet mogelijk is het cen-
trum van Hapert per auto te bereiken. Vanaf 
circa 10.00 uur wordt de Wijer afgesloten om 
de deelnemers de gelegenheid te geven om 
zich op te stellen. U kunt tot 11.30 uur per auto 
het centrum van Hapert bereiken via de Oude 
Provincialeweg bij Autobedrijf van Mossel. 
Daarna wordt de toegang via die straat ook 
onmogelijk gemaakt. Tot 11.30 uur kunt u het 
centrum van Hapert bereiken via de route 
Julianalaan, Oude Provincialeweg en Burge-
meester van Woenseldreef. Daarna is deze 
route alleen toegankelijk voor de hulpdien-
sten.

Individuelen en kleine loopgroepen
In de KempenOptocht zorgen de individuelen 
en kleine loopgroepen al jaren voor extra car-
navalssfeer en afwisseling. De categorieën 
individuelen (1 persoon) en kleine loopgroe-
pen (2 tot en met 6 personen) zijn opgeno-
men met een apart prijzengeldbudget en ju-
rering. Op maandag kan men zich voor deze 
categorie tot 12.00 uur aanmelden bij het in-
schrijfbureau in MFA Hart van Hapert aan de 
Oude Provincialeweg in Hapert. 

Bereikbaarheid
Voor bezoekers is parkeren mogelijk op het 
industrieterrein van Hapert. We willen u vra-
gen om zoveel mogelijk per fiets naar Hapert 
te komen, indien mogelijk. Ook de streekbus 
rijdt vanaf 10.30 uur niet meer door het dorp. 
Busreizigers kunnen in- en uitstappen bij de 
tijdelijke opstapplaats langs de N-284, nabij 
garagebedrijf Van Mossel. Pas vanaf 18.00 
uur, als de totale optocht het dorp uit is, zullen 
de bussen weer volgens het normale route-
schema rijden.

Toiletten en eetkramen
Voor deelnemers en publiek staan er bij café 
‘t Pleintje extra toiletvoorzieningen. Als eet-
kramen zijn de loempiakraam van mevrouw 
Bui, de oliebollen/gebakkraam van Maasak-
kers en horeca, gelegen aan het parcours, 
waaronder Cafetaria Het Smulhuis aan de 
Nieuwstraat beschikbaar. Tijdens de optocht 
zal er een kar meerijden waar koffie en thee 
gekocht kan worden. Heerlijk om even op te 
warmen tijdens het kijken van de optocht.

Prijsuitreiking
Na afloop van de KempenOptocht vindt er 
in MFA Hart van Hapert een carnavalsfeest 
plaats. Tussen het feesten door kunnen deel-
nemers en toeschouwers nabuurten over de 
optocht en zeveren over welke creatie het 
mooiste of meest indrukwekkende was. Na 
het beraad van de jury zal om 19.30 uur in de 
grote zaal gestart worden met de feestelijke 
prijsuitreiking. Iedere deelnemer krijgt hierbij 
een ‘moment of fame’ op het podium. Be-
zoekers wordt vriendelijk gevraagd op tijd te 
komen en zich te houden aan richtlijnen van 
politie en organisatie. Het gebruik van con-
fetti-spuitbussen is zeer hinderlijk voor de 
deelnemers en is daarom verboden! Bij de 
KempenOptocht zullen foto- en filmopnames 
gemaakt worden. Daarbij is het onvermijde-
lijk dat publiek in beeld komt. De beelden 
worden enkel gemaakt voor journalistieke 
en artistieke doeleinden. Met de beelden 
wordt zorgvuldig omgegaan en worden niet 
gedeeld met commerciële partijen. Samen 
met de strijd om de grootste prijzen neemt 
ook dit jaar de gezelligheid weer een centrale 
plaats in. Als iedereen in de juiste carnavals-
stemming naar Hapert komt, dan wordt de 
jubileumeditie van de KempenOptocht voor 
zowel deelnemers, publiek als organisatie 
ongetwijfeld weer een feestelijk en geslaagd 
evenement. 

Wij danken u voor de medewerking en voor 
uw begrip en wensen u veel kijkplezier toe 
tijdens de 33e KempenOptocht.

www.kempenoptocht.nl

Voorbereiding op de
33e KempenOptocht

OPTOCHTEN
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22 FEBRUARI t/m 4 MAARTDIVERSE SHOWROOMKEUKENS VAN...

Groenstraat 5 A 1 • 5513 NB Wintelre
T. +31 (0)40 20 52 884

WWW.DASKEUKENS.NL

Groenstraat 5 A 1 • 5513 NB Wintelre

Kom snel 

kijken in onze 

showroom! 

UITVERKOOP
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Een duim omhoog voor alle vrijwilligers die Ut Dieren-
waaike in Hapert schoonmaken, klussen, voederen en 
nog veel meer. Hartelijk dank daarvoor. En ik hoop dat de 
herten nog lang mogen leven!

Bezoeker Ut Dierenwaaike
------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor Dick omdat hij zo gul was om een 
versnapering te schenken tijdens de busrit naar het WK 
veldrijden in Hoogerheide. 

William
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

  WIST
     JE 
DAT...?

... de Britse 
kunstenaar Banksy 

(van wie niemand precies 
weet wie hij is) 

eens een stuk steen 
het British Museum 
binnensmokkelde? 
Hij had er een 

primitieve rotstekening 
op gemaakt van een mens 
met een winkelwagentje. 
Het duurde even voor 
het werd opgemerkt. 
Uiteindelijk werd 
het zelfs opgenomen 
in de permanente 
collectie van 
het museum.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

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

heid door Covid, de KempenRun wederom 
te organiseren. 

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

Voor informatie zie de website:

www.kempenrun.nl

Voorinschrijving KempenRun
is geopend!

Kienen in
Lage Mierde

Dinsdag 14 februari om 13.30 uur bent 
u van harte welkom om te komen kie-
nen in De Ster  te Lage Mierde.

Iedereen is van harte welkom, ook niet 
leden.

KBO Lage Mierde

GGD Bra-
b a n t - Z u i d -
oost heeft de 
pop-uplocatie in 
Bladel gesloten. 
Inwoners in de 

regio Reusel kunnen voor een herhaalprik 
zonder afspraak terecht in Valkenswaard 
en Eindhoven.

-  Valkenswaard: De Belleman, Bruninckxdal 
2. Open op woensdag 15 en 22 februari van 
09.15 tot 15.45 uur.

-  Eindhoven: parking Antoon Collenlaan 5.  
Open op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.

Voor locaties en openingstijden in Tilburg zie: 

www.ggdhvb.nl/corona/
corona-vaccinaties/

vaccineren-zonder-afspraak

Vaccinatielocatie 
Bladel gesloten

KEMPEN - Maatjesvrijwilligers betekenen 
écht iets voor een ander. Zij maken het ver-
schil. Ben jij goed in persoonlijke aandacht 
geven? Houd je van gezelligheid, heb je 
een luisterend oor en heb je een paar uur 
in de week over? Ga dan aan de slag als 
maatje.

Bij de maatjesactiviteiten bezoek jij iemand 
die nog zelfstandig woont. Vaak zijn dit se-
nioren met een klein sociaal netwerk of die 
minder mobiel zijn. Ook komen wij in situaties 
waar een mantelzorger overbelast is geraakt. 
Door inzet van een maatje wordt diegene wat 
ontlast.

Tijdens de bezoeken gaat het vooral om het 
contact met de ander. Praten, luisteren en 
leuke dingen met elkaar doen. Zoals een 
wandeling maken, een gesprek voeren of 
samen een museum bezoeken. De bezoeken 
plan je zelf, samen met de ander. Zo past het 
altijd in je agenda.

Maak jezelf en een ander blij en neem me-
teen contact met ons op. Mail naar eefje-
heesterbeek@cordaadwelzijn.nl of bel naar 
06-58797156.

Iets betekenen 
voor een 
ander? Word 
een maatje!
Maak jezelf en een ander blij

De overheid verruimt de subsidieregeling 
bij isolatiemaatregelen voor woningbe-
zitters. Vanaf nu is ook subsidie mogelijk 
wanneer je één isolatiemaatregel treft. 
Voorheen gold de subsidie pas vanaf twee 
isolatiemaatregelen. Ook moesten deze 
binnen één jaar worden geplaatst, wat niet 
voor iedereen mogelijk is.

Met de Investeringssubsidie duurzame ener-
gie en energiebesparing (ISDE) kan voor 5 
typen isolatie-maatregelen subsidie worden 
aangevraagd: 
- Spouwmuurisolatie
- Gevelisolatie
- Bodem- of vloerisolatie
- Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie
- Glasisolatie

De overheid wil tot aan 2030 maar liefst 2,5 
miljoen woningen isoleren. Om de drempel 
voor het isoleren van de eigen woning te ver-

lagen wordt de subsidieregeling nu verruimd. 
En de overheid stelt 15% subsidie beschik-
baar wanneer één isolatiemaatregel wordt 
getroff en.

Wanneer je meer dan 1 isolatiemaatregelen 
treft kun je tot ongeveer 30% van de gemiddel-
de totale isolatiekosten aan subsidie krijgen. 
Het percentage is een inschatting en kan per 
situatie verschillen. De precieze bedragen en 
voorwaarden zijn terug te vinden op de web-
site van het RVO: https://www.rvo.nl/subsi-
dies-financiering/isde/woningeigenaren/iso-
latiemaatregelen#subsidiebedragen-per-m2. 
Voor (hybride) warmtepompen en zonneboi-
lers blijft gelden dat voor één maatregel onge-
veer 30% subsidie wordt gegeven.

Hulp nodig?
Tevens heeft energiecorporatie KempenEner-
gie een energieloket voor alle inwoners van 
de gemeente Reusel-De Mierden. Hun be-
zoekadres is in de bibliotheek, Kerkplein 5 in 
Reusel. Open op zaterdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Hier kun je ook terecht voor vragen over 
energiebesparing of duurzaam opwekken. 
Meer informatie hierover is te vinden via 

www.kempenenergie.nl

Ook subsidie bij één isolatiemaatregel



13 10 februari 2023

Cordaad Welzijn
Vrijwilliger gezocht met digitale skill
Voor een 70-jarige man uit Lage Mierde  
zoeken we een vrijwilliger. Door een CVA is 
het kortetermijngeheugen van meneer aan-
getast. Hierdoor kan hij niets met cijfers ter-
wijl hij daar altijd mee gewerkt heeft.

Meneer zoekt iemand die kan helpen met 
het aanleren van digitale vaardigheden, zoals 
communiceren via laptop en telefoon, digitaal 
bankieren en navigeren.  Ben jij duidelijk en 
geduldig en wil jij hem hierbij helpen?

Voor info over vrijwilligerswerk bij Cordaad 
Welzijn: Eefje Heesterbeek: 06-58797156 of 
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl. 

Oktober
Vrijwilliger Muziekavond Kempenland 
Iedere 2 weken verzorgt Oktober Kempen-
land op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur 
een gezellige muzikale avond voor de bewo-
ners.

Na het ophalen van de bewoners, help je met 
de koffie en thee en biedt je ondersteuning 
aan tafel. Je brengt na afloop de bewoners 
weer terug naar hun woning. Samen zorgen 
we dat het een gezellige avond wordt. 

Ben jij die betrokken vrijwilliger die kan  
assisteren tijdens de muziekavond op Kem-
penland?

Voor info over vrijwilligerswerk bij Oktober: 
Coördinatoren Vrijwilligers Oktober: telefoon 
06-5158 7622 of coordinatorenvrijwilligers@
zorginoktober.nl. 

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

weekkrant PC55 goed om te weten

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

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

Van de 
Buurtsportcoach
Bewegen is gezond. Wilt u aan uw 
gezondheid werken?  

Neem dan contact op met de buurt-
sportcoach door een e-mail te  
sturen naar buurtsportcoach@
kempengemeenten.nl of bel naar  
06 41765727. 

Dan kunnen we mogelijkheden 
eens doorspreken.

Carlo Tempelaars

Dansen in 
Vessem

Op zaterdagen 11 februari en 25 
maart zijn er weer open stijldans-
avonden in D’n Boogerd aan de 
Servatiusstraat 6 in Vessem.

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

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

Klaar voor een 
avondje plezier? 
Nieuw Reusels 
Toneel speelt 
‘Van Kwaad 
tot Erger’. Deze 
doldwaze kome-
die speelt zich 
af in het huis van 
Frank en Sjan 

van Dooren. Op het eerste gezicht een per-
fect gelukkig stel, maar schijn bedriegt.... 

Dat wordt snel duidelijk als de kersverse 
buurman Gerrit van den Hout veel te vroeg 
in de ochtend bij zijn nieuwe buren aanbelt. 
Hij doet een ontdekking die niet zonder ge-
volgen blijkt. De misverstanden stapelen zich 
op en het gaat van ‘kwaad tot erger’...

De situatie is niet meer te overzien wat tot hi-
larische toestanden leidt. Deze avondvullen-
de komedie van Jeroen Maes is al meerdere 

keren met veel succes door verschillende 
gezelschappen gebracht. Een ontspannen 
avond met vele lachsalvo’s is gegarandeerd. 
Regie is van Thijs Bierens. Na een paar jaar 
van afwezigheid kunnen de spelers van het 
Nieuw Reusels Toneel niet wachten om u een 
geweldige avond te bezorgen!

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 24 
maart (20.00 uur), zaterdag 25 maart (20.00 
uur), zaterdag 1 april (20.00 uur) en zondag 
2 april (14.00 uur) matineevoorstelling. (NRT 
compleet: gezeten aan tafeltjes in de zaal 
met de mogelijkheid om een hapje en/of een 
drankje te bestellen.)

Opvoeringen vinden plaats in CC de Kei, 
Kerkplein 69 in Reusel. Kaartjes bestel je via 
onze onderstaande website-adres. Ze zijn 
ook verkrijgbaar bij Primera Reusel of voor-
afgaand aan de voorstellingen bij de kassa.

www.nieuwreuselstoneel.nl

Nieuw Reusels Toneel speelt 
‘Van Kwaad tot Erger’

REUSEL - Het KBO-restaurantproject 
biedt onze leden de mogelijkheid om ge-
zellig en gezamenlijk met leeftijdsgenoten 
uit eten te gaan en tevens kennis te laten 
maken met de keukens en mogelijkheden 
van onze bezoekende restaurants.

Deze keer gaan we op woensdag 22 en don-
derdag 23 februari, telkens om 17.30 uur, naar 
Eetcafe ’t Dorp, Kerkstraat 5 in Hooge Mierde. 
Zij gaan voor ons weer een heerlijke maaltijd 
bereiden. Ga je (weer) gezellig met ons mee? 
Meldt je dan aan op woensdag 15 februari, 
tussen 10.00 en 11.00 uur, in D’n Aachterûm.

Restaurantbezoek 
KBO Reusel
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Dit is een variatie op een recept wat ik op 
Pinterest tegen kwam. Door gerechten op
een andere manier te presenteren, krijg je 
een andere uitstraling maar ook een andere 
smaakbeleving waardoor het lijkt steeds 
weer iets  “nieuws” op tafel te zetten. 
Fijn weekend allemaal

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

Kruidige 
Gehakt-spiezen

Ingrediënten
• 500 gr gehakt
• 2 uien
• 3 tenen knoflook
• bosje verse platte peterselie
• 1 el tomaten puree
• zout / peper
• ½ tl komijn
• 1 tl paprika poeder
• 3 el bruschetta kruiden
• 1 el honing
• 400 gr tomaten blokjes (blik)
• 1 courgette
• 4 tomaten
• 4 grote tapasprikkers
• olijfolie

• 1 el honing
• 400 gr tomaten blokjes (blik)
• 1 courgette
• 4 tomaten
• 4 grote tapasprikkers
• olijfolie

Voor:  4   personen                           voorbereiding ≈ 20 min                               klaar in:  45 min

Bereiding
Begin met de tomaten saus. Snipper de ui grof en hak 2 van de tenen knoflook. Verwarm 2 el olijfolie in een steelpannetje en fruit de ui 
met knoflook aan. Voeg de tomatenblokjes toe en laat zachtjes 15 min. koken. Hak ondertussen de peterselie fijn en snijd de courgette en 
tomaten in dunne plakjes. Marineer de plakjes courgetten met 1 eetlepel bruschetta kruiden en wat olijfolie. Maak het gehakt aan met een 
fijn gesnipperd uitje, een teen geperste knoflook, de tomatenpuree, de komijn, het paprika poeder, zout en peper naar smaak, de helft van 
de gehakte peterselie en  2 eetlepels van de bruschetta kruiden. Maak hier 12 balletjes van. Voeg de resterende peterselie en de honing aan 
de tomaten saus toe, breng op smaak met peper (evt. zout) en pureer het met de staafmixer. Verdeel deze over een ovenschaal en rijg dan 
de spiezen, begin met een plakje tomaat en courgette druk dan een balletje gehakt plat als een hamburgertje en rijg deze ook aan de spies. 
Dan een plakje courgette , tomaat, courgette en weer een plakje gehakt. Herhaal dit nog een keer en maak de andere 3 spiezen op dezelfde 
manier. Leg ze in de tomatensaus en bak dit 30 minuten in een voorverwarmde oven op 175°C. Serveer met röstirondjes of een pasta.

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

Reusel, ongeacht het weer buiten. 

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

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

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

Gratis proefl es 
badminton

JONG & OUD

BLADEL - Eindelijk, na drie jaar corona, 
kan op zaterdag 11 maart weer het grote 
Top Shop darttoernooi voor jongeren met 
een beperking weer doorgaan. 

Organisator Ger van Beers heeft samen met 
Bert van Rooij van de Hoeksteen weer een 
deelnemersveld van 30 jongeren bij elkaar 
gekregen, die er weer een spannende avond 
van gaan maken. 

In 2019 kwam burgemeester Remco Bosma, 
die toen pas begonnen was, met echtgeno-
te en kinderen het toernooi openen. Dit jaar 
zal wethouder Davy Jansen op deze avond 
acte de présence geven. Hij zal het opnemen 
tegen enkele sterke darters en aan eind van 
de avond prijzen uitreiken. 

De organisatie hoopt op deze avond niet al-
leen darters aan het werk te zien, maar ook 
toeschouwers zijn van harte welkom. Er zal 
ook weer een loterij gehouden worden met 
mooie prijzen, geschonken door Bladelse 
middenstand en ondernemers. Hoofdspon-
sor Top Shop heeft voor alle deelnemers nog 
een leuke verrassing. Aanvang van het toer-
nooi is om 18.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Hopenlijk wordt het druk en spannend en kan 
het jaarlijks terugkeren, want voor deze jon-
geren betekent het dat ze nog gezien worden 
en ook aandacht verdienen. De organisatie is 
er klaar voor!

2e Top Shop 
darttoernooi
Voor jongeren met een 
beperking
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Samen de dag doornemen tĳ dens het koken

Ook binnen jouw budget 
een keuken met bar

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeĳ k | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Vrijwilligers Gerda en Jozefi en 
vertellen waarom ze bij Visit werken

“Het is fijn om als vrijwilliger 
in de winkel van Visit Bladel 
te werken, gezellig samen 
met een andere vrijwilliger 
de bezoekers van onze winkel 
bedienen. Er is altijd ko� ie en 
thee met vaak iets lekkers 
erbij. Wat het werk ook inte-
ressant maakt is dat we regel-
matig bedrijven in de toeris-
tische branche, waar we een 
connectie mee hebben, gaan 
bezoeken."

"Het is leuk om de toeristen 
enthousiast te maken, met 
mooie routes die te vinden 
zijn op onze  wandel- en fietskaarten. En om ze te adviseren wat ze in onze prachtige 
Kempen allemaal nog meer kunnen ondernemen."

"We hebben in de winkel ook een assortiment streekproducten, waarbij er een aantal 
zijn waar een verhaal aan vastzit, zoals de producten van de Zwarte Kaat, hierbij willen 
we onze toeristen dan ook graag vertellen over de legende van deze vrouw en de 
bijbehorende Heksenboom en ze naar deze historische plek verwijzen. Het is altijd leuk 
en geeft voldoening als je de bezoekers blij de deur uit ziet gaan.”

Ben je geïnteresseerd? Lijkt het je leuk om dit ook te doen? Kom dan gerust eens langs 
om met een van de vrijwilligers een praatje te maken. Of neem via e-mail contact op met 
René: rene@visitbladel.nl

Samen zetten we de Kempen op de kaart.
Als vrijwilliger ben je het puntje op de i! 

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

in de winkel van Visit Bladel 

met een andere vrijwilliger 
de bezoekers van onze winkel 
bedienen. Er is altijd ko� ie en 
thee met vaak iets lekkers 
erbij. Wat het werk ook inte-
ressant maakt is dat we regel-
matig bedrijven in de toeris-
tische branche, waar we een 
connectie mee hebben, gaan 

Tussen Vessem 
en Middelbeers 
ligt de doorgaan-
de weg Heike. 
Net buiten Ves-
sem kruist deze 
weg de beek de 

Kleine Beerze met de brug Heike. De brug 
wordt vanwege gebreken vervangen. 

Vervanging brug
Aannemersbedrijf Damsteegt uit Meerkerk 
gaat de brug vervangen. De huidige boog-
brug gaan zij vervangen met een soortgelijke 
boogbrug. Het zware landbouw- en vracht-
verkeer kan na de vervanging weer gebruik 
maken van de brug. Onder de nieuwe brug 
komt een faunapassage voor amfibieën en 
reptielen. Zij kunnen zo hun weg vervolgen 
langs de Kleine Beerze. 

Planning
Het Heike is vanaf maandag 13 februari 2023 
afgesloten voor doorgaand verkeer. We star-
ten dan met de sloop van de brug. Het bou-
wen van de nieuwe brug duurt tot en met vrij-
dag 31 maart 2023. Tot die tijd blijft het Heike 
afgesloten.

Omleiding
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
leidden we het verkeer om.  De omleidingsrou-
te verloopt via Jan Smuldersstraat, Merenweg, 
Oostelbeersedijk, Dennendijk, Hoogeindse-
weg en Hillestraat. Het fietspad blijft open voor 
brom- en fietsverkeer, zij hoeven de tijdelijke 
omleidingsroute niet te volgen. 

Heb je vragen over werkzaamheden van de 
brugvervanging? Neem dan contact op met 
Ton van Doormaal via (0497)531300.

Start vervangen brug Heike in Vessem
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

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

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

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

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

• Woensdag 31 mei: ontmoetingsavond

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

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

leerachterstand?

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

Beperkt aantal plekken
Let op: er zijn per avond een maximaal aantal 
plekken beschikbaar. Je ontvangt een e-mail waarin 
staat of je kan deelnemen. Je krijgt ook een e-mail 
als het niet gelukt is om je in te delen.

Op 30 januari 2023 was het echtpaar Bohncke 60 jaar 
getrouwd. Een bijzondere mijlpaal! Vrijdag 3 februari 
ging loco-burgemeester Davy Jansen bij het echtpaar 

op bezoek ter ere van hun diamanten huwelijk. Van 
harte gefeliciteerd!

Inwoners van de gemeente Bladel scheiden het 
huishoudelijk afval steeds beter. Met een 
scheidingspercentage van ruim 85% en 50 kilo 
restafval per inwoner scoort de gemeente in 2022 
heel goed. Met het scheidingspercentage 
bedoelen we de hoeveelheid huishoudelijk 
restafval ten opzichte van de totale hoeveelheid 
ingezameld huishoudelijk afval. Eenvoudig 
gezegd: hoe hoger het scheidingspercentage, hoe 
minder restafval er is. 

Een hoog scheidingspercentage is belangrijk om te 
voorkomen dat waardevolle, nog recyclebare materialen 
uiteindelijk in de verbrandingsoven terecht komen. De 
gemeente Bladel zit al jaren ruim onder de landelijke 
doelstelling van een scheidingspercentage van minimaal 
75% en maximaal 100 kilo restafval per inwoner per 
jaar.

Wethouder Fons d’Haens: “De afgelopen jaren zagen we 
groei in de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk 
restafval door de impact van corona. Inmiddels zijn we 

terug op het niveau van voor 2020 en we doen het zelfs 
een stukje beter! We zijn blij met deze resultaten. En 
trots op de inzet van de inwoners van gemeente Bladel 
om afval zo goed mogelijk te scheiden. We zijn op de 
goede weg en dat willen we vooral doorzetten!”

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

Diamanten huwelijk

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hoogeloon
•       Broekenseind 15, plaatsen 1 stacaravan;
•       Breestraat 17, het verbouwen en vernieuwen van 

woonhuis;
•       Breestraat 2B, gedeeltelijke bekleding van de gevel 

met isolatiemateriaal en een houtafwerking.

Hapert
•       Kerkstraat 18, bouw van appartementen;
•       Bernhardstraat 2, verbouwen van een 

kinderdagverblijf tot 6 zelfstandige 
wooneenheden.

Casteren
•       Wagenbroeken 21, plaatsen tijdelijke woonunit 

i.v.m. bouw nieuwbouwwoning op deze kavel.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hoogeloon
•       Ir. Mettropweg 3, oprichten van een antennemast 

ten behoeve van mobiele netwerken.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Casteren
•       Kerkstraat 29, plaatsen van zonnepanelen in 

achtertuin. Datum besluit: 27-1-2023.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 24 januari 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026
Het IVP wordt ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad onder gelijktijdige intrekking van het 
IVP De Kempen 2019-2022.

Wijzigen bestemming Klein Terkooijen 2 Bladel
In principe wordt medewerking verleend aan het 
verzoek om de varkenshouderij te beëindigen en een 
paardenhouderij in de vorm van een pensionstalling op 
te richten, mits: het plan geen negatieve effecten heeft 
op de verkeersafwikkeling, aangetoond wordt dat de 
ontwikkeling een positief effect heeft op de 
milieueffecten en de leefomgeving, alle benodigde 
onderzoeken worden uitgevoerd, er een goede 

landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd, 
koppelkansen met recreatie onderzocht worden, de 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) 
positief adviseert, de Provincie en het Waterschap 
instemmen met het planvoornemen, initiatiefnemer 
een dialoog met de omgeving voert, er een anterieure 
overeenkomst wordt gesloten, het bestemmingsplan 
wordt gewijzigd.

Bestuursovereenkomst Routebureau Brabant
1.  Portefeuillehouder Vrijetijdseconomie van de 

gemeente Valkenswaard wordt gemachtigd als 
bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeenten in 
Zuidoost- Brabant voor het bestuurlijk overleg 
binnen Routebureau Brabant;

2.  De machtiging wordt ondertekend door 
burgemeester Bosma.

Herzien Voorkeursalternatief N284
1. Ingestemd;
2. Ingestemd met de indexatiekosten ad. € 832.500;
3.  Er wordt garant gestaan voor 50% van de 

bouwkosten voor de tunnel nabij Europalaan ad. 
€ 4,5 miljoen;

4.  Er wordt op zoek gegaan naar extra middelen om 
de tunnel nabij Lange Trekken mogelijk te maken.

Evaluaties kermissen gemeente Bladel 2022
De raad wordt geïnformeerd.

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 2023
1. Wordt vastgesteld;
2. De raad wordt geïnformeerd;
3.  Wordt ter kennisname aangeboden aan college van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

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 12-2023 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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
www.panelinwoners.nl/bladel
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VACATURES
Ter versterking zoekt WSZ:

WSZ  •  Dijk 16, 5521 AX Eersel  •  (0497) 51 78 35  •  info@wsz.nl  •  wsz.nl

Wij bieden:
- Een verantwoordelijke en zelfstandige positie in een prachtige

werkomgeving (De Kempen).

- Leuke collega’s, een informele cultuur met veel ruimte voor
eigenaarschap en ontwikkeling.

- Prima arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten.

- Een laptop en een mobiele telefoon. 

- Een bijdrage in een thuiswerkplek, een vitaliteitsbudget en een
zit-sta-bureau op je werkplek op kantoor.

- Een budget voor loopbaanontwikkeling.  

Buurtbeheerder
Wij vragen
- Minimaal een afgeronde MBO opleiding.

- Ervaring en aanvullende cursussen op het gebied van conflict-
hantering en sociale vaardigheden zijn een pre.

- Sterke sociale en communicatieve vaardigheden.

- Kennis MS Office is fijn, bekendheid met Viewpoint ook, maar
geen must.

- Het bezit van rijbewijs B.

Dit ga je doen:
Als buurtbeheerder draag jij bij aan het verder optimaliseren van de 
tevredenheid, het woongenot en de leefomgeving van onze bewoners.

Dit doe je onder andere door:
- Het zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn voor onze bewoners 

en voor externe partijen.

- Het tijdig herkennen van signalen rondom sociale problematiek en 
leefbaarheid.

- Het aanspreken van bewoners op ongewenst gedrag.

- Het zo actief en effectief mogelijk bijdragen aan onze 
uitgangspunten schoon, plezierig en veilig.

- Het ondersteunen van je collega’s als het gaat om het sociaal 
beheer en bij complexe casussen.

Salaris:

De functie is ingedeeld in schaal F, inschaling vindt plaats aan de 
hand van jouw ervaring.

Reageer voor zondag 26 februari door het sturen van 
een mail naar personeelszaken@wsz.nl.

€ 2.684,- € 3.438,-

Min. 32 uur Min. 32 uur

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE VACATURES VIND JE OP:

WSZ.NL.

Medewerker
              Bedrijfsbureau
Wij vragen
- Een afgeronde MBO opleiding (met affiniteit voor vastgoed).

- Minimaal 3 jaar relevante ervaring.

- Analytisch, nauwkeurig en goede communicatieve vaardigheden.

- Goede kennis van MS Office. Bekendheid met Viewpoint en Vastware is een pré.

Reageer voor zondag 5 maart door het sturen van een mail naar
personeelszaken@wsz.nl.

Dit ga je doen:
In deze functie ondersteun je collega’s van de afdeling Vastgoedbeheer bij de voor-
bereiding van het planmatig- en contractonderhoud en de verduurzaming van ons 
woningbezit.

Dit doe je onder andere door:
- Het beheren (bewaken en relatiebeheer) en administratief verwerken van alle

vastgoedcontracten.

- Het vastleggen en bewaken van de juiste kwaliteit van technische vastgoeddata
in de systemen.

- Het bewaken van de budgetten en het rapporteren hierover.

- Het ondersteunen bij het opstellen van de Meerjarenonderhoudsbegroting.

- Het aanvragen van offertes voor planmatig- en contractonderhoud en de 
bijbehorende administratieve afwikkeling.

- Het beantwoorden van vragen rondom het onderhoud en verduurzamen van de 
woningen van onze huurders.

Salaris:

 De functie is ingedeeld in schaal H, inschaling vindt plaats aan de hand van
jouw ervaring.

€ 3.229,- € 4.196,-

WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich verder naar 
een organisatie die de verbinding tot stand brengt, die lef toont en die proactief 
is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant centraal. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis voelt in een 
woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom ook veel aandacht 
voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit alles doen wij samen met onze 
huurders en partners. We verhuren ongeveer 3.800 woningen in De Kempen.

Over
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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

Ben je representatief, klantgericht en heb je affiniteit
met mode? Wij bieden een leuke functie in een

enthousiast en ervaren team!

Voor onze winkel in dames-, heren-, ondermode en
woninginrichting zijn wij op zoek naar een

verkoopmedewerk(st)er
voor circa 15 tot 20 uur per week.

In overleg bepalen we welke vaste uren je gaat
werken, het is wel belangrijk dat je op woensdag,

vrijdag en zaterdag beschikbaar bent.
Daar staat een marktconform salaris tegenover, met
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een

mooie personeelskorting.

Zie jij jezelf al bij ons werken?
Stuur je sollicitatie met CV naar
sandra@stappaerts-mode.nl

Nieuwe collega gezocht!

OUDE PROVINCIALEWEG 31
HAPERT
0497-381433
www.stappaerts-mode.nl

Ben jij enthousiast en heb je feeling met interieur?

Dan komen wij graag met jou in contact.
Vacature voor ca. ± 15 uur per week

Voor meer info tel: 0031 497 641798
of mail: info@cashencarrytextiel.nl

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

Collega gezocht!
Voor ons verkoopteam.

WIL JE PC55 
BEZORGEN?
Wij zijn doorlopend op zoek naar gemotiveerde bezorgers voor PC55. 
Soms kun je meteen aan de slag en indien alle wijken bezet zijn, kom je 
even op de wachtlijst. Er komen ook weer wijken vrij.   

De gemiddelde bezorgtijd is 1,5 uur per week. De goede verdienste is 
afhankelijk van leeftijd en ‘moeilijkheid’ van de wijk. Naast jongeren zijn 
ook senioren van harte welkom om mee te bezorgen!ook senioren van harte welkom om mee te bezorgen!

Heb je interesse? Meld je dan nu aan! 
t. 06-58932875 - bezorgers@bravom.nl. Het idea

le

bijbaantj
e!

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT • LEUKE BIJVERDIENSTE • EIGEN TEMPO

Wat houdt het bezorgen van de krant in?
•  Je krĳ gt je eigen wĳ k of een wĳ kje in de buurt. 

•   Je gaat deze krant met af en toe een foldertje bezorgen. 
 Dus geen gesealde dikke reclamepakketten. 

•  Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 

•   Je ontvangt een aantrekkelĳ ke vaste wĳ kvergoeding 
 en als er een foldertje bĳ  zit wordt dat 
 extra uitbetaald.

•   Wĳ  leveren op donderdag alles bĳ  je af, 
 bezorgen mag dan van 

 donderdag t/m zaterdag.

Wil je gaan bezorgen? Meld je dan nu aan!
Geef je gegevens aan ons door en wĳ  geven je 
alle informatie. Kĳ k ook op: www.bravom.nl

Vacatures 
in de regio!
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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!

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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.

VOGELBEURS
Locatie: de Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Aanvang: 09.30 uur. Entree: € 1,00.
Op deze beurs kunt u vogels kopen en
verkopen. Er zijn meerdere handelaren
aanwezig. Ook voor vogelbenodigdheden!

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. Er komen natuur, cultuur en 
historie samen, met het leven en muziek 
van Bach als rode draad!

2E TOP SHOP DARTTOERNOOI
Voor jongeren met een beperking.
Locatie: de Hoeksteen, Marktstraat 20, Bladel
Tijd: 18.30-21.30 uur. Er zal ook een loterij 
gehouden worden met mooie prijzen!

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.

ZONDAG 19 MAART

SNERTCONCERT 
KEMPENMUSEUM
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 14.00-18.00 uur. Gratis entree.
Onder het genot van een kop snert genieten
van een muziekmiddag met Mrs. P. Rules.
Graag reserveren!

VRIJDAG 24 MAART

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

VRIJDAG 24 MAART
ZATERDAG 25 MAART
ZATERDAG 1 APRIL
ZONDAG 2 APRIL

DOLDWAZE KOMEDIE 
'VAN KWAAD TOT ERGER'
Gespeeld door Nieuw Reusels Toneel.
Locatie: De Kei, Kerkplein 69, Reusel.
Tijd: vr. 24 en za. 25 maart en za. 1 april
20.00 uur en zo. 2 april 14.00 uur.
Kaartjes zie: www.nieuwreuselstoneel.nl
  

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.

WOENSDAG 26 APRIL

NACHT VOOR ORANJE
Locatie: Evenemententerrein, Lage Mierde.
Festival, lekker eten, 's middags chillen, 
buiten en binnen en 's avonds rocken. 
Vernieuwend en herkenbaar!

EventsEvents
theatertheater

zaterdag 25 februari

GERARD ALDERLIEFSTE
Une belle histoire (muziek)
U waant zich op een dorpsplein in Frank-
rijk waar Gerard het Franse chanson 
viert. Geniet, zing mee en laat u verras-
sen door het muzikale gezelschap.

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

zaterdag 25 februari

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,00

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

Gratis rolluik
Bij aankoop

van een dakkapel
in februari & maart

2023

www.polyworkxdakkapel.nl | 0497 - 820 220 | Lange Voren 16B | 5521 DD Eersel
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Acties zijn geldig t/m 28 feb. 2023 
Snel leverbaar

Ook online!
Gratis thuisbezorgd

achter de eerste deur.
Zelf monteren.

Meer info in de winkel.

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

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

EERSEL - Op woensdag 25 januari onthul-
de wethouder Eric Beex van de gemeente 
Eersel het derde kunstwerk voor de Kun-
stroute Het Groene Lint. Het kunstwerk 
‘Megalocerus Ornamentus Giganteus’ 
verbeeldt de afgeworpen geweien van een 
reuzenhert uit ver vervlogen tijden. Het 
beeldhouwwerk is van de Oosterhoutse 
kunstenaar Jan van IJzendoorn. 

Het grote hertengewei is het derde kunstwerk 
dat de gemeente nu plaatst langs kunstroute 
Het Groene Lint. Deze kunstwandelroute ver-
bindt de Markt van Eersel met de Markt in 
Eindhoven en wordt door vlechtheggen ge-
markeerd. Op het wandelpad ter hoogte van 
het Kerkdijkje in Steensel kan iedereen het 
nieuwe kunstwerk nu bewonderen.

Het beeldhouwwerk ‘Megaloceros Ornamen-
tus Giganteus’ is een kunstwerk van Jan IJzen-
doorn uit 2005. Het verbeeldt de afgeworpen 
geweien van een reuzenhert uit ver vervlogen 
tijden. Het reuzenhert beschikte ooit over een 
ornament dat zijn eigen lichaamslengte over-
steeg. Het gewei als een jachtwapen of rekwi-
siet, om te imponeren. Waarschijnlijk speelde 
juist het gewei parten bij het uitsterven van 
de soort. De immense afmetingen dwongen 
hem om te leven in de gevaarlijke open vlak-
te. Door opwarming van de aarde veranderde 
aan het eind van de laatste ijstijd het leefge-
bied van mammoeten en deze reuzenherten. 
Bebossing en dichte begroeiing namen toe 
waardoor de graasvlaktes van deze dieren 
verdwenen en de beesten uitstierven. 

Levenscyclus 
Het reuze gewei symboliseert de levenscy-
clus. Zoals IJzerdoorn er zelf over zegt: “Het 
werk verwijst naar de cyclische ontwikke-
lingen door de eeuwen heen waar de mens 
steeds weer mee geconfronteerd wordt. 
Precies op de plaats waar nu de geweien lig-
gen, kunnen ze ooit eerder hebben gelegen. 
Precies op de plek waar ze nu liggen, dacht 
vroeger een voorbijganger ook al na over de 
wereld rondom. En nu duizenden jaren later 
herhaalt dit wonderlijke spel zich. Ook in de 
toekomst zal dat alsmaar door blijven gaan. 
En de wereld rondom zal nooit meer dezelf-
de zijn zoals dat ook voorheen nooit zo was. 
Noch met en noch zonder ons.”

Kunstroute Het Groene Lint
Kunstroute Het Groene Lint is een natuur-
kunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar 
Annet Bult. Dit kunstwandelpad wordt ge-
markeerd door gevlochten heggen. De kun-
stroute is nog volop in ontwikkeling. Het duurt 
nog drie tot vijf jaar voordat de eerste heggen 
daadwerkelijk gevlochten kunnen worden en 
in volle pracht en praal te bewonderen zijn. 
Op diverse plekken langs de route wordt de 
heggenreeks met een bijzonder kunstwerk 
verrijkt. Daardoor ontstaat een interessante 
en verrassende wandelroute die het platte-
land van Eersel verbindt met de grootstede-
lijke hightech regio van Eindhoven. 

Eerdere kunstwerken 
De kunstwandelroute begint op het Hint in 
Eersel. ‘Het Groene Ei’ op de Ovonde van Mar-
cel Smink is het eerste kunstwerk langs de 
route. Tussen Domein Oogenlust en Steensel 
treffen we vervolgens de ‘Januskop’ van Sjef 
Voets aan. Wandelaars die verder lopen rich-
ting Steensel kunnen vanaf nu dus ook genie-
ten van ‘Megaloceros Ornamentus Giganteus’, 
het reuze hertegewei van IJzerdoorn. In het 
ontwerp van Annet Bult eindigt de wandelrou-
te rond het Van Abbemuseum in Eindhoven 
met de Eerselse Mariakapel in vormsnoei in 
het groen. Kijk voor meer informatie op 

kunstroutehetgroenelint.nl

Eersel onthult reuze hertengewei 
van kunstenaar Jan van IJzendoorn
Derde kunstwerk voor Kunstroute Het Groene Lint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Mensen reageren met ongeloof als we ze 
de tip geven om op de eerste plaats hun 
dak goed te isoleren. Ervan uitgaande dat 
ze op boven de verwarming niet aan heb-
ben staan, denken ze dat dakisolatie niet 
belangrijk is. 

Maar warmte stijgt naar boven en een 
binnendeur en verdiepingsvloer isoleren 
nauwelijks. Dus de verwarming van beneden 
verwarmt door convectie ook de bovenver-
diepingen. Warmte in wanden en vloeren 
zoekt via geleiding de koude plekken op en 
die zijn boven. Daarnaast gaat de meeste 
warmte via straling verloren en vooral in de 
nacht is dan de afgifte via het dak enorm. 
Bij nieuwbouw geldt daarom ook de zwaarste 
isolatienorm voor het dak. Hoe je jouw huis 
ook verwarmt, een goed geïsoleerd dak 
bespaart altijd veel energie.

Daarbij komt dat een bestaand dak relatief 
gemakkelijk te isoleren is. Er zijn mogelijkhe-
den aan de buitenzijde en aan de binnenzij-

de. Buiten betekent geen verstoring van het 
wonen binnen. Van binnenuit isoleren is wat 
dat betreft ingrijpender maar het kan een 
goede reden zijn om eindelijk eens de zolder 
op te ruimen. Ook een plat dak laat zich een-
voudig beter isoleren. Er zijn zelfs isolatiepla-
ten die met wat ballast bovenop de bestaan-
de dakbedekking kunt leggen.

Heeft boven de verwarming uitzetten zin. 
Eigenlijk niet; de warmte komt dan niet uit 
de radiator maar via het trapgat. Met knop-
pen op de radiatoren kun je de temperatuur 
boven iets lager instellen, maar helemaal uit 
is niet goed voor de bewoner en het huis. 
Vaak is het de oorzaak van vochtplekken en 
schimmelvorming. Boven niet verwarmen en 
om die reden ramen de hele dag open zetten, 
betekent alleen maar extra warmte- en ener-
gieverlies. Een centrale verwarming is een 
ideale techniek om heel eff iciënt warmte in je 
woning te verdelen. Gebruik die. 

Hier over door praten? Kom naar onze ener-
gieloketten of stel je vragen via energielo-
ket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

de. Buiten betekent geen verstoring van het 
wonen binnen. Van binnenuit isoleren is wat 
dat betreft ingrijpender maar het kan een 

Het dak isoleren? 
Ik stook boven niet.

INFORMATIEF

Advies over energieverbruik

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

REGIO - Het klimaat 
verandert. Het weer 
kent steeds meer 
extremen. Droogte 
en erg veel regen in 
korte tijd. De laat-

ste jaren was het erg droog. Terwijl er in de 
zomer van 2021 opeens heel veel water op 
ons af kwam. Waterschap De Dommel doet 
zoveel mogelijk om het water vast te houden. 
Zodat er voldoende water is in droge perio-
den. Voldoende grondwater en water in slo-
ten en beken is belangrijk voor iedereen. Voor 
de landbouw, de natuur én voor jou. En hoe 
we dat doen, daar heb jij invloed op.

Met ruim 1.865 stuwen en een maaiplanning 
werken we elke dag aan een goede balans 
tussen niet te veel en niet te weinig water. 
Dat is belangrijk voor de landbouw én voor 
de natuur. Voor een goede oogst moet het 
land niet te nat zijn. Voor plant en dier is te 
weinig water juist niet goed. Door beken te 
laten kronkelen, geven we water weer de 
ruimte. Het stroomt langzamer weg en kan 
beter de grond inzakken. Zo houden we het 
grondwater op peil.

Samen met jou
We doen er alles aan om zoveel mogelijk 
water vast te houden in ons gebied. Maar 
dat kunnen we niet alleen. Wil je in je tuin 
de regenpijp afkoppelen? Of een groen dak 
aanleggen? Dan adviseren we je en laten we 
je zien hoe je dat kunt doen. Ben je grondei-
genaar? Dan vragen we je om het water in je 
sloten langer vast te houden. Dan heeft het 
tijd om in de bodem te zakken.

Meer ruimte voor water 
De zomer van 2022 was erg droog. Er stond 
weinig of helemaal geen water in onze beken 
en sloten. We hebben zeldzame diersoorten 
kunnen redden door extra water in vijf beken 
te pompen. Samen met natuurorganisaties 
werken we aan projecten in Midden-Brabant 
om de natuur te verbeteren. We maken hier-

mee meer ruimte voor water en natuur. In sa-
menwerking met agrariërs hebben we in het 
projectgebied van de Keersopperbeemden 
drie stuwen geplaatst om water langer vast te 
houden in tijden van droogte. 

Hoe zie jij de toekomst van het water?
Wat vind jij? Hogere dijken bouwen of meer 
ruimte vrijhouden voor water? Investeren 
in oplossingen om schade door droogte en 
wateroverlast te voorkomen? Of de schade 
repareren als het zover is? Mensen die meer 
water opvangen belonen of evenveel water-
schapsbelasting betalen voor iedereen? Jij 
hebt hierin iets te kiezen.

We mogen weer stemmen!
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkie-
zingen voor het algemeen bestuur van Water-
schap De Dommel. Deze zijn tegelijk met de 
verkiezingen voor Provinciale Staten. Er spe-
len verschillende belangen over bijvoorbeeld 
natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er 
valt echt iets te kiezen. Jij stemt toch ook? 
Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan je helpen 
om een keuze te maken. Meer informatie over 
de waterschapsverkiezingen vind je op 

www.dommel.nl/verkiezingen

Hoe houden we voldoende water?
Droogte vennen Staalbergven

Hoogwater Bergeijk
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Waterontharders

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

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 7

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

2 5 3 2 6 5
3 7 9 8

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

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

2 5 9 7
6 1

9 8 6 4
6 8 2 5 1

2 7 3 5 6 4
3 4 7 8

3 2 9 8 4 8 9
8 7 5

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

8 3 4 6
2 5 6 1 1 4

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 6

For your penance, say five H
ail M

arys and one loud BLAH
!

2
1 6 5 4

9 8 3 5
3 8

9 7
4 6

1 7 2 8
9 5 7 3

9

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Geld (1) 
 

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

 
 

A - Wat je voor je vakantie betaalt (17)
B - Dat geld stelt velen voor een raadsel (12)
C - Zit daarin je budget voor 2022? (9)
D - Financiële instellingen die zich in nevelen hullen (10)
E - Wat je allemaal kan in je dromen (7,8)
F - Geldbuidel uit de tijd van Lodewijk XIV (11)
G - Publieksprijs (10)
H - VLIEGREIS (14)
I - Geen sieraad voor rijken (9)
J - Aandelen in Microsoft of Apple (16)
K - Hier zit een illegale spermabank met schulden (2,5,4)
L - Hieruit betaal je de vrijetijdsbestedingen (13)

M - Rekening waar de debiteur het niet mee eens is (11)
N - Dan verdien je het meest (10)
O - Geen hoofdaandelen (10)
P - Hierop plaatst Louis van Gaal zijn reserves (2,11,4)
Q - Wat je in 24 uur zoal uitgeeft (12)
R - Niet het vermogen van de nieuwe rijken (4,2,4)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Marit Roefs uit Hoogeloon

met de oplossing: 
‘Kwartiermeester’

Marit heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

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

Cryptofilippine
Geld

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 6

O
bituaries are the last w

rites.

3 7 1
2 8 6 7 5
9 1 3

4 8 3
4 9 2 6 1
1 6 9

4 5 6
3 5 7 2 9

2 1 4

D
ub

be
l z

ie
n

MagicMagic

Creativiteit is het zien van dingen op een andere manier dan de meeste mensen. 
In de tekeningen hieronder zie je zowel bij de kaars als de moskee aan de zijkanten 
een gezichtsprofiel. Zie je ze ook?
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De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

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

              fauteuils staan voor je klaar   265om lekker uit te proberen....

REUSEL-DE 
MIERDEN - 
Op woensdag 
1 februari was 
de start van 
de gemeen-

telijke voorronde van de Nationale Voor-
leeswedstrijd in De Kei in Reusel. Eindelijk 
weer live! Met 6 enthousiaste deelnemers: 
Liz, Hannah, Lotte, Lola, Luna en Vera. En 
veel aanwezige ouders, opa’s en oma’s en 
natuurlijk klasgenoten en leerkrachten.

Het was een hele leuke en spannende wed-
strijd in Reusel. Alle voorleeskampioenen 
kozen een bijzonder stuk uit. Van een span-
nend verhaal tot een verhaal over vriend-
schap. De jury, bestaande uit burgemeester 
Annemieke van de Ven, cultuurcoach Jose-

fine Meijer en leesmediaconsulent Claudi 
Vosters, hadden geen gemakkelijke taak. Zij 
kozen, na lang beraad, Luna Hommering van 
OBS de Klimop uit Reusel als winnaar van de 
gemeentelijke voorronde. Zij gaat door naar 
de regionale ronde.

De bibliotheek zorgt met deze wedstrijd dat 
vele kinderen enthousiast worden over lezen 
en voorlezen. Dat je door (voor)lezen zó mee-
gevoerd wordt in een andere wereld maakt 
dat dit voor kinderen een mooie vorm van 
ontspanning is in deze drukke wereld. Deze 
wedstrijd brengt natuurlijk een spannend 
element wat kinderen extra stimuleert. Het 
lezen voor ontspanning brengt aangetoond 
een grotere woordenschat en leesbegrip, ook 
op latere leeftijd in opleiding en de digitale 
maatschappij.

Luna Hommering van OBS de Klimop uit 
Reusel winnaar gemeentelijke voorronde 
Nationale Voorleeswedstrijd

CASTEREN - Op 23, 24, 25 en 30 juni en 1 
en 2 juli vindt in Casteren het openlucht-
spektakel ‘Elisabeth, De Rebelse Roos’ 
plaats. Organisatie is in handen van Stich-
ting Cultuur Casteren. 

Dit openluchtspektakel is gebaseerd op het 
roerige korte leven van Elisabeth von Thürin-
gen (1207-1231). Deze van oorsprong Hon-
gaarse prinses kwam op heldhaftige wijze op 
voor de armen en de zieken. Een voorbeeld 
van ‘eerlijk delen’ en niets ten koste van een 
ander. Een meeslepend verhaal, uitgevoerd 
middels een grootse productie met meer dan 
100 spelers en figuranten, dat zich afspeelt in 
de 13e eeuw maar met een boodschap die 
vandaag de dag nog altijd actueel is: hoop. 
In deze huidige tijd zijn liefde en solidariteit 
nog altijd sleutelwoorden en worden herkend 
in initiatieven, zoals de Voedselbank. 

Hoe mooi is het om ook in deze tijd een per-
soonlijk gebaar van iemand te krijgen, om ie-
mand te bedanken, gewoon zomaar, of om te 
weten dat er iemand aan je denkt. Redenen 
genoeg en allemaal vanuit de gedachte ‘oog 
hebben voor de ander’. Met deze gedachte 
hebben wij een Valentijnsactie opgezet. Voor 
€ 5,00 kunt u voor een vriend, familielid of be-
kende een mooie kunstroos kopen en een per-
soonlijke boodschap voor hem, haar of hen op 
een prachtige Elisabeth-kaart schrijven.

De rozen inclusief kaart zijn verkrijgbaar op 
zaterdag 11 februari, tussen 11.00 tot 13.00 uur 
bij gemeenschapshuis Den Aord, Kerkstraat 

33 in Casteren. Indien de roos bedoeld is voor 
iemand die in Casteren woont, leveren we de 
roos met het persoonlijke kaartje persoonlijk 
af bij deze persoon op 14 februari (Valen-
tijnsdag). Indien u een roos wil kopen voor 
iemand die niet in Casteren woont, kunt u op 
11 februari een roos van ons kopen en meene-
men om deze zelf af te geven. De opbrengst 
van deze Valentijnsactie komt ten goede aan 
het openluchtspektakel waarbij ook een deel 
van de opbrengst geschonken zal worden 
aan de Voedselbank in Bladel.

Nieuwgierig geworden naar het openlucht-
spektakel ‘Elisabeth, De Rebelse Roos’? 
Neem dan een kijkje op

www.derebelseroos.nl

Valentijnsactie: koop een kunstroos 
voor vriend, familielid of bekende
Opbrengst komt ten goede aan het openluchtspektakel 
‘Elisabeth, De Rebelse Roos’ en de Voedselbank Bladel
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Platte TV, merk LG, i.g.st. met afstands-
bediening, 1 jaar gebruikt. € 50,-.
Tel. 06-25319332.

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.

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

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

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.

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.

Nieuwe sneeuwkettingen Volvo 0094, € 40,-.
Tel. 06-30597748.

DE METERKAST SPECIALIST
Meterkast vernieuwen of aanpassen hoeft niet 
duur te zijn. Vraag vrijblijvend een offerte aan 
op 06-20705161.

12 dummie kaasbollen, € 6,00 per stuk.
Tel. 06-13867860.

4 nieuwe zomer-autobanden, zonder velgen, 
Falken ZIEX ZE310A Ecorun, 215/50 R18 92V. 
€ 460,00. Tel. 0497-641557.

Nieuwe overgordijnen, satijn, licht beige met 
zwarte stipjes, 2 stuks br. 1.05 h 2.45, 2 stuks br. 
1.50 h 1.87, 2 stuks br. 1.00 h 2.45. T. 0497-382167

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

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

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

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.

TE HUUR: Vrijstaande woning met garage en 
tuin, gelegen in Hooge Mierde. Roken in huis 
niet toegestaan. Beschikbaar per 1 mei. 
Voor meer info bel 06-51267302.

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.

GEVONDEN: Nemef sleutel, nr. 1220, in paadje 
tussen Kruisstraat en Den Herd. 
Tel. 06-26880192.

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: Tijdschriften o.a. Libelle. 
Tel. 06-20777677.

GRATIS AF TE HALEN: Edities van enkele 
jaargangen Brabants Landschap en 
Natuurbehoud. Tel. 06-20777677.

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
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Door Renate Pijnenburg
HAPERT - Het wordt een druk jaar bij Den Tref in Hapert. Het gemeenschapshuis bestaat namelijk 50 jaar en dat wordt gedurende het jaar op meerdere ma-nieren gevierd; niet met een statige re-ceptie maar met feestelijke activiteiten voor alle gebruikers en inwoners van de gemeente. De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 22 januari met een spannend en gezellig darttoernooi.

Thuis
Vijftig jaar is Den Tref voor veel inwoners van Hapert een tweede thuis, waar weke-lijks ontspanning gezocht wordt bij één van 

de vele verenigingen die er hun activiteiten organiseren. Peter Schellekens is de be-heerder: “We kennen onze gasten veelal bij naam omdat ze al zo lang naar Den Tref komen. Om te repeteren, te ontspannen, te vergaderen of te luisteren naar één van de vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de activiteiten voor ons jubileum.”

Darts
Op 22 januari staat er een groots darttoer-nooi op de planning. De foyer van Den Tref wordt omgebouwd tot dartcentrum en de kreet ‘One-hundred-and-eieieieieieieiei-eghty’ zal frequent door het gebouw schal-len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

natuurlijk.” Het is mogelijk om tot op het laatste moment in te schrijven maar vol=-vol. Wie op voorhand inschrijft is zeker van deelname en kan alvast gaan oefenen voor de hoofdprijzen. Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@dentref.nl. Dat het toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 

Hoofdstraat 65  • Hoogeloon • T. 0497 681 751www.fl ekkappers.com
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vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de 

len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 
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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

Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

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

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

EERSEL - Dit jaar worden de Toeristenda-
gen in Eersel voor de 34e keer gehouden. 
Op drie achtereenvolgende donderdagen 
in de zomervakantie, wordt het Eerselse 
centrum weer overspoeld met duizenden 
bezoekers. 

De markt onderscheidt zich van andere bra-
derieën en jaarmarkten door de combinatie 
van de vele verschillende koop- en etenswa-
ren die aangeboden worden met een keur 
aan artiesten en variété er om heen. 

Om het unieke concept nieuw leven in te bla-
zen is de gehele organisatie weer in handen 
van Visit Eersel. Een werkgroep is al druk 
bezig om een gevarieerd aanbod naar Eersel 
te krijgen. Als er genoeg aanmeldingen zijn 
zal er ook een streekmarkt gehouden worden 
met plaatselijke en Kempische ondernemers 
met veel handgemaakte producten. Dat kan 
professioneel of meer als amateur. Van kun-
stenaars, ambachtslieden, bier- en kaasma-
kers tot handige creatievelingen. 

De toeristendagen worden gehouden op 27 
juli, 3 en 10 augustus. Belangstellenden voor 
een kraam kunnen zich aanmelden op 

www.visiteersel.nl/inschrijven

Organisatie Eerselse Toeristenmarkt opgestart

KEMPENLAND

Chris Theuws zegt WSZ gedag. Op 1 mei 
verlaat hij als pensionaris WSZ. Samen 
met Chris blikken we terug op de afgelo-
pen 6 jaar en kijken we naar de toekomst. 

Van vastgoedonderneming naar een 
woononderneming
Dat was één van de taken die Chris, in de pe-
riode dat hij directeur-bestuurder van WSZ 
was, voor ogen had. In mei 2017 werd Chris 
directeur-bestuurder van WSZ. Daarvoor 
heeft hij vele jaren in de corporatiewereld 
zijn steentje bijgedragen. “Ik heb bijna mijn 
hele leven wel ‘iets’ in de volkshuisvesting 
gedaan”, geeft Chris aan. “Altijd met de ge-
dachte om huurders een fijn betaalbaar thuis 
in een prettige woonomgeving te bieden. En 
dan vooral mensen met een smalle porte-
monnee. Ik kijk daarom ook met voldoening 
terug dat onze huurders 2 jaar geen huurver-
hoging ontvingen.”  

Gesprekken met huurders blijven Chris 
altijd bij 
“Enkele jaren geleden zijn alle medewerkers 
van WSZ op de koff ie gegaan bij huurders, de 
leden van de Raad van Commissarissen en 
ik dus ook. Dit zijn waardevolle gesprekken 
voor zowel WSZ als de huurder. Medewerkers 
van WSZ komen dan ook eens bij huurders 
waarmee we weinig contact hebben. Goed 
om deze mensen eens te spreken. Uit de ge-
sprekken bleek dat huurders tevreden zijn 
over WSZ. En dat blijkt ook uit onze klantte-
vredenheidsonderzoeken. De bezoekjes aan 
de huurders die 50 jaar in een WSZ woning 
wonen, zal ik ook niet snel vergeten. Dan zie 
je dat er achter elke voordeur mooie en soms 
emotionele verhalen schuilen.”

WSZ had de afgelopen jaren een mooie 
bouwopgave en er liggen plannen voor 
nog vele nieuwe woningen
En dit in de jaren dat door woningcorpora-
ties minimaal geïnvesteerd werd in nieuwe 
woningen. Chris kijkt daarom ook tevreden 
terug op prachtige nieuwbouwprojecten, 
zoals onder andere de woningen voor oude-
rinitiatief stichting S.t.ap., ‘t Schrijvers Kwar-
tier, woongebouw De Ark en de verplaatsbare 
woningen. Maar ook kijkt hij voldaan terug op 
de interne verbouwing van de vergaderruimte 
‘de Kazerne’ en de overname van de Vestia 
woningen in Bergeijk. “Ondanks de mooie 
projecten zijn we er nog niet. De uitdaging 
voor WSZ is groot. Er zijn nog steeds te wei-
nig betaalbare huurwoningen in de Kempen. 
Daarnaast is er een grote opgave in ver-
duurzaming en herstructurering. Naar mijn 
mening kan WSZ deze grote uitdaging waar 
maken door nog meer samen te werken met 

collega corporaties, de Kempengemeenten 
en bouwpartijen.”

“Ik vind het geweldig om onze auto’s met het 
frisse logo in de wijken te zien rijden. Dan ben 
ik echt trots. En trots ben ik ook zeker op de 
medewerkers van WSZ. Zij hebben uiteinde-
lijk alle stappen gezet om van WSZ een nog 
mooiere organisatie te maken. De collega’s 
ga ik zeker missen. We hebben samen mooie 
projecten neergezet. WSZ is een prachtige 
organisatie met kwalitatieve goede mensen. 
Ik vind het belangrijk dat medewerkers met 
plezier werken en doen waar ze goed in zijn. 
Door vertrouwen en ruimte te geven zet je 
mensen in hun kracht. En dat de medewer-
kers, ondanks de vele veranderingen, ook 
tevreden zijn over WSZ als werkgever bleek 
uit ons onlangs gehouden medewerkerste-
vredenheidsonderzoek.”

Chris laat een kerngezonde corporatie 
achter, waar eff iciënt gewerkt wordt en 
mooie resultaten behaald zijn 
Dat zijn de woorden van Robert Gradus, 
voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van WSZ. Hij kijkt met een goed gevoel terug 
op de vertrekkende directeur-bestuurder. Op 
korte termijn zal de opvolging van Chris be-
kend worden gemaakt.

En dan nu? Einde corporatietijdperk voor 
Chris
“Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt bij 
WSZ. In de afgelopen jaren heb ik fijn samen-
gewerkt met de directeuren van alle corpo-
raties in de MRE, het managementteam, de 
leden van de Huurdersraad en de Raad van 
Commissarissen en de Kempengemeenten. 
Door samen te werken hebben we grote uit-
dagingen waar gemaakt. De samenwerking 
ga ik zeker missen.” Maar stilzitten dat gaat 
Chris zeker niet doen. “Ik blijf genieten van 
het leven, ga weer actiever sporten en pak 
mijn vastgoedprojecten in Brazilië en Henge-
lo weer op. Daarnaast zet ik me ook in voor 
het verenigingsleven. Dus ik ga me zeker niet 
vervelen.”

Directeur-bestuurder 
Chris Theuws 
vertrekt bij WSZ



3010 februari 2023PAROCHIE

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Niets had de molenaarsdochter Bernadette 
erop voorbereid dat zij de Onbevlekte Maagd 
zou zien, bij de grot van Massabielle in Lour-
des. Ze had moeite met de catechismus 
(godsdienstles), ze moest hard werken in 
het eenvoudige gezin en haar gezondheid 
liet te wensen over. 11 februari vieren we dat 
Maria is verschenen aan Bernadette, in 1858. 
Ze was bezig om hout te sprokkelen voor de 
haard. Maar een ander vuur werd in haar ont-
stoken: het vuur van de liefde tot God en tot 
de H. Maagd Maria. Zo kon zij alle narigheid 
verdragen die over haar kwam, door mensen 
die haar niet geloofden. Ze putte kracht uit 
het bidden van de Rozenkrans. Zo is ze tot 
haar dood trouw gebleven aan haar roeping 
om de mensen weer bij God te brengen. In 
een glazen schrijn in Nevers ligt Bernadette 
opgebaard. Ik ben blij dat ik als christen de 
kracht van het gebed tot Maria heb leren ken-
nen. Het maakt mij telkens weer rustig en blij. 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Pastoor Schilder

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)

Maandag 13 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

HH. Cyrillus en Methodius
(Oude kalender: H. Valentinus)

Dinsdag 14 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel 
                 Gebedsdienst (onder voorbehoud)

Woensdag 15 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie
19.30 uur: Bladel, Filosofisch Uurtje

Zeven HH. Servieten
Donderdag 16 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

Vrijdag 17 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 18 februari
16.30 uur: Bladel, biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. Tolad?)

7e Zondag door het Jaar
Zondag 19 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. Cantor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 18 en 19 februari)

Bladel zondag:
- Nol Maandoks
- Trina Maandonks-van de Oever
- Alle overledenen van de familie 
  De Leest-Kolsters (f)
- Familie Van de Vliet-Timmermans 
  en zoon Will
- Jan Aarts en zoon Jan
- Overleden ouders en familieleden van de 
  familie Schenning-Veron

Casteren:
- Voor het geestelijk welzijn van 
  de Bollenmeppers

Hapert:
- Catharina Bierens (f)

Hoogeloon:
- Pastoor A. Bertens en 
  zijn overleden familie (f)

Mededelingen:
-  De parochie dankt eenieder voor zijn of haar 

financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans. 
Ook de vrijwilligers die hebben geholpen.

-  Er komt een flyer in de kerk te liggen met 
tips voor de Vastentijd, die begint op As-
woensdag 22 februari.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

6e Zondag door het Jaar
Zaterdag 11 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 12 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Bert Hendrikx en 
  Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Piet Pluijms, overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Dré van Helvoirt en 
  Ria van Helvoirt -Robben
- Aad Martens
- Jaargetijde Jaan Vosters-Huibregts

Maandag 13 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

H.H. Cyrillus en Methodius, 
patronen van Europa
Dinsdag 14 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 15 februari
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 16 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 17 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-
selbank in de Mariakapel neerzetten.Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 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)
Zondag 26 februari: 10.00 uur. R. Koreneef uit Ronse (B)         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 12 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 19 februari: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder
Zondag 26 februari: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven

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

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

INFORMATIEF

Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  14.00 uur-15.30 uur: overleg Mantelzorgcafé 

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.30 uur-16.30 uur: vergadering bestuur SVH
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
 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/koff ie drinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik&Tik, bibliotheek
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, buurtzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

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

Na de middag voortaan gesloten

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

AGENDA

MAANDAG 13 FEBRUARI 
T/M 

VRIJDAG 17 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 12 februari: 10.00 uur.
- Zondag 26 februari: 10.00 uur. Intentie:
  Wim Bleijs en Jac en Jo Broeckx-Vissers
  en kleinzoon Mark.

- Zondag 12 maart: 10.00 uur.

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

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

DANKBETUIGING

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

bij het heengaan en afscheid van mijn vrouw, moeder en schoonmoeder

Annie Mentrop 

Speciale dank aan dokter de Miranda en dokter Nieuweboer.
Bijzondere dank aan Zuidzorg VTT en Zuidzorg Reusel,
MMC Veldhoven afdeling orthopedie en oncologie en

Floriaan afdeling revalidatie.

Theo, Ronald en Andreea

De RK-parochie Sint Clemens in Reusel-De Mierden is op zoek naar een

SECRETARIEEL MEDEWERK(ST)ER
voor 7,5 uur per week over drie werkdagen

Organisatie:
De Sint Clemens Parochie is ontstaan uit de fusie van vier parochies in Hooge Mierde, 
Hulsel, Lage Mierde en Reusel. De kerk en pastorie staan in Reusel.

Naast de pastoor, een medewerkster financiële administratie en twee huishoudelijke 
medewerksters, zijn dagelijks veel vrijwilligers in en buiten de pastorie werkzaam. 
De werkzaamheden worden zelfstandig maar in nauw contact met de pastoor en de finan-
cieel medewerkster verricht. Zij vormen ook het gastteam van de pastorie.

Werkzaamheden:
- Het ontvangen van bezoekers en beantwoorden van telefoontjes en mails;
-  Het verstrekken van informatie over kerkelijke aangelegenheden als dopen, communie, 

vormsel, huwelijken, misintenties, uitvaarten enz.;
- De administratieve intake en verwerking van aanvragen hiervan;
-  Ondersteunende secretariële en administratieve werkzaamheden voor pastoor, 

parochiebestuur en werkgroepen;
- Het zijn van gastheer/gastvrouw voor bezoek.

Wij vragen:
- Een MBO-werk- en denkniveau;
- Kennis en ervaring met het werken van geautomatiseerde systemen als Off ice;
- Zelfstandig kunnen werken in een redelijk informele collegiale omgeving;
- Een flexibele instelling;
- Sociale, invoelende, meelevende en gastvrije werkhouding;
-  Aff initeit met het Rooms Katholiek geloof en het kerkelijk leven, alsook gemeenschaps-

zin.

Wij bieden:
-  Een dienstverband voor 7,5 uur per week, waarbij de te werken uren tijdens de openings-

tijden van de Pastorie zijn.
- Een aanvangssalaris van € 479,76.
- Arbeidsvoorwaarden volgens de richtlijnen van het Bisdom.

Informatie:
-  Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Pastoor David van Dijk en bij Carina van 

Dooren, bereikbaar onder telefoonnummer 0497-641360, op werkdagen tussen 10.00 en 
12.00 uur.

-  Sollicitaties met een cv kunt u richten aan Pastoor van Dijk, Parochie Sint-Clemens, 
Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel, of emailadres: info@sintclemens.eu 

U kunt uw sollicitatie insturen tot 23 februari 2023.

Parochie
Sint Clemens

Parochie
Sint Clemens
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www.gooskens.nl

WAAR WE BIJ GOOSKENS BLIJ VAN WORDEN

Borrelplanken

We zoeken nog aanpakkers die zin hebben in hout!

Bel/app 06-55930173 / 0497 684848
vacatures@gooskens.nl
Check de site voor vacatures en meer info*

Gooskens’ Blijmakers*

P Salaris; logisch!

P Veel vrije tijd! Een 40-urige werkweek met 

24 snipperdagen en max 23 roostervrije dagen

P Gezonde werk-prive balans

P Uitzicht op vast dienstverband

P Fulltime en parttime mogelijkheden

P Fruit van de zaak

P De vetste bedrijfsfeesten

P Vrijdagmiddagborrels, bouwvakborrel en kerstborrel

P Fijne werkomgeving; aanpakken met weinig stress

P Belachelijk groot kerstpakket

P Volgend jaar een gloednieuw pand in Hoogeloon

P Kempisch mentaliteit = gezelligheid

P 5 extra vrije dagen voor vrijwilligerswerk 

(voetbalkamp, scoutingkamp, kindervakantieweek)

P Personal trainer; onder werktijd werken aan je sixpack

P	 Elektris
che fiets

van de zaak

P (te) gekke uitstapjes met collega’s 

P Beste leerbedrijf van de regio; betaald naar school:)

Word jij hier ook blij van?

p

l


