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Door Renate Mattijssen

HAPERT - De organisatie van de Kempen
Optocht is volle bak bezig. Nu nog vooral 
met de laatste puntjes maar de afgelopen 
maanden met alle voorbereidingen, ver-
gunningen, vrijwilligers en sponsoren. Niets 
staat een succesvolle jubileum optocht nu 
nog in de weg: op maandag 20 februari trekt 
één van de grootste carnavalsoptochten 
van Brabant, voor de 33e keer,  door de stra-
ten van Hapert.

Gezellige competitie
Vasthouden aan tradities en tegelijkertijd ver-
nieuwingen doorvoeren: het is de organisatie 
van de KempenOptocht niet vreemd. Theo 
Linschoten: “Het hoofdingrediënt kan nooit 
veranderen: dat zijn de deelnemers. We zijn 
er trots op dat nog steeds elke keer weer een 
enthousiast deelnemersveld zich aanmeldt. 
Wagenbouwers en loopgroepen die zich willen 
meten aan hun collega’s uit andere dorpen. Zó 
mooi om die  competitie te zien. Allemaal willen 
ze winnen maar ze gunnen het elkaar ook. Ook 

dit jaar liepen de inschrijvingen snel binnen. 
We weten dat er in sommige dorpen wagen-
bouwers zijn gestopt maar dat heeft gelukkig 
niet heel veel invloed gehad op ons aanbod: 
we gaan een prachtige optocht neerzetten.”

Start finish verplaatst
Er komen een paar wezenlijke veranderingen. 
Herwin Jansen: “Eén daarvan is dat we geen 
entree meer vragen. Met de alternatieve Paas 
KempenOptocht hebben we dat vorig jaar voor 
het eerst gedaan en dat beviel goed. We vra-
gen nu om een vrijwillige bijdrage tijdens de 
optocht. Wat ook verandert is de start/finish, 
deze is verplaatst naar MFA Hart van Hapert. 
Het scheelt maar een paar meter maar we 
hebben daarmee wel dé connectie gemaakt 
met onze residentie. Het plein voor Hart van 
Hapert wordt passend aangekleed; er zullen 
zuilen geplaatst worden met daarop ons ver-
nieuwde ‘Narretje’. Die heeft overigens een 
nóg prominentere rol dit jaar. De groep die de 
wisselbeker inlevert, krijgt als blijvende herin-
nering ‘De Gouden Nar’, een aandenken voor 
het leven.”

Samen
Een optocht organiseren kun je niet alleen. 
Herwin: “We hebben een goede en betrok-
ken commissie en zijn heel blij met de toe-
voeging van twee zeer jeugdige leden. Die 
zijn enthousiast en voor de huidige commis-
sie is het goed te weten dat we langzaam 
het stokje over kunnen gaan geven. Er zijn 
natuurlijk draaiboeken maar toch is ervaring 
erg belangrijk.” Theo vult aan: “Ook de deel-
nemers worden actief bij de voorbereidingen 
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Maandag 20 februari, om 13.00 uur klinkt het startsein voor de 33e KempenOptocht in Hapert. De organisatie hoopt het 
publiek massaal te mogen begroeten. De deelnemers staan te trappelen, oefenen nog een keer op de act en zorgen 
ervoor dat de wagens op tijd klaar zijn. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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Lopen voor het goede doel
Voorjaarswandelingen ten bate van Alpe d’HuZes

BLADEL - Er is een makkelijke en aangename manier om geld in te zamelen voor 
een goed doel: wandelend. Gezellig samen met een vriend(in), familielid of buur 
lopen door de prachtige Kempische natuur en daarmee meteen – in dit geval – Alpe 
d’HuZes steunen. Peer Tijssen heeft weer twee prachtige tochten uitgezet die op 
26 februari en 26 maart te wandelen zijn.

Nico Tijssen is lid van Blaal2BeatCancer en haalt daarvoor momenteel geld op. Zij broer 
Peer kent de omgeving op zijn duimpje en heeft weer een paar mooie tochten uitgezet. 
Start en finish op 26 februari is bij de Spartelvijver in Hooge Mierde. Er zijn twee routes 
– 10 en 15 kilometer – die voeren door de omgeving van het Zwartven en de Spartel-
vijver, door bossen en stuifzand. De tweede wandeling is op 26 maart en dan is de 
start/finish vanaf Taverne d’Ouwe Brandtoren en lopen de routes langs de Grote Cirkel en 
het Kroonven. 

Voor deelname wordt € 5,- gevraagd, dat in zijn geheel ten goede komt aan Alpe d’HuZes 
en waarmee je dus helpt om kanker de wereld uit te krijgen. Starten kan tussen 9 en 11 uur 
en bij terugkomst staat een heerlijke kop soep te wachten.

BLADEL - We zien onze docenten zwoegen 
en staken, online les geven en het beste 
ervan maken in bijzondere situaties. Wat 
we niet zien, is hoe diezelfde docenten 
het verschil maken in de levens van jonge 
mensen. Na twee succesvolle seizoenen, 
richten we de komende weken nog meer 
spotlight op het onderwijs. 

De docenten van Nederland verdienen meer 
dan alleen aandacht, dus verrassen hun 
eigen leerlingen en studenten ze met dromen 
die uitkomen. Zo ook op het Pius X-College 
in Bladel. Afgelopen zondag 12 februari 
verraste een leerling van het Pius X-College 
haar leerkracht! 

Presentatoren Kevin Brouwer en Christophe 
Haddad (bekend van GTST) gaan het land 
door op zoek naar die mooie, emotionele, in-
drukwekkende en opvallende verhalen. Voor 
het verrassen van een docent schakelen zij 
af en toe liefdevolle hulp in van hun beken-
de vrienden. In de zoektocht naar de Helden 
van het onderwijs kijken we binnen in allerlei 

soorten onderwijs, van Hogescholen, MBO 
vakscholen, speciaal onderwijs, Daltonscho-
len tot Freinetscholen.

Samen met de leerling wordt de onderwijs-
held, door middel van een vette verrassing, 
in het zonnetje gezet. Een voorbeeld hiervan 
is het verhaal van leerling Jesse. Docent Rolf 
heeft student Jesse fantastisch begeleid tij-
dens het eindproject van zijn bachelor studie. 
Om Rolf te bedanken, heeft Jesse besloten 
om zijn docent te verrassen met een exclu-
sief diner door vegan chef Lotte Vermeer. De 
leerlingen bereiden verrassingen voor die 
100% passend zijn bij de docent. Een voor-
beeld hiervan is de verrassing voor leerkracht 
Romke. Voordat Romke leerkracht werd, 
heeft hij tien jaar bij de Luchtmobiele Briga-
de van de Koninklijke Landmacht gewerkt. 
Om deze reden heeft oud-leerling Luuk een 
survivalbaan geregeld om zijn meester te 
bedanken voor de leuke lessen. 

Tot slot zijn er ook verrassingen die symbool 
staan voor de bijzondere band tussen docent 
en leerling. Tijdens een schoolreis hebben 
docent Sjors en leerling Seis bijvoorbeeld 
samen de vulkaan Etna beklommen. Hierdoor 
hebben ze een band voor het leven. Om Sjors 
te bedanken te bedanken voor zijn inspiratie, 
verrast Seis hem met een activiteit die vast en 
zeker herinneringen oproept. 

De uitzending van Helden van het Onderwijs 
op het Pius X-College was afgelopen zondag 
12 februari te zien. Herhalingen zijn deze za-
terdag 18 februari bij SBS6, om 10.30 uur, en 
bij SBS9, om 16.50 uur, te zien.

Pius X-leerlingen verrasten 
hun docenten in 
De Helden van het Onderwijs

Christophe Haddad Kevin Brouwer

LAGE MIERDE - Op donderdag 9 maart 
komt het shantykoor Nooit te Water een 
uitvoering geven in De Ster, De Houtert 6 
in Lage Mierde.

Het shantykoor heeft zijn wortels in de oude 
zeevaart. Het koor bestaat uit circa 30 leden 
en uit het ruime repertoire worden vlotte en 
sfeervolle, voornamelijk meerstemmige, lie-
deren ten gehore gebracht in het Nederlands, 

Engels, Duits, Frans, Spaans en ook Italiaans. 
Daarnaast wordt een beperkt aantal leuke 
zeemansliederen en fijne meezingers gezon-
gen, zodat jong en oud kunnen genieten van 
een muzikaal en gezellig festijn.

Dit is een gratis muziekmiddag voor leden 
van KBO kring Reusel-De Mierden. Con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Het begint 
om 14.00  uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Concert van shantykoor 
Nooit te Water
Donderdag 9 maart in de Ster
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betrokken. We vergaderen een paar keer met 
hen. Zo was dit jaar de verzekering een issue, 
althans dat leek het. Sinds corona zijn er bij 
verzekeringsmaatschappijen vrijwel geen 
verzekeringen meer af te sluiten voor praal-
wagens. Slecht nieuws voor carnavalsop-
tochten en bloemencorso’s. Gelukkig bleken 
veel groepen een doorlopende verzekering 
te hebben en bleek het probleem, geen pro-
bleem te zijn. Het is goed dat we in overleg 
zijn met de deelnemers want dan kunnen ze 
ook onderling hun kennis delen.”

Versiering en waardering
Ongeveer vijfentwintig wagens en grote 
loopgroepen zullen in vrolijke kleuren door 
de straten van Hapert trekken. Theo: “We vra-
gen de omwonenden van het parcours altijd 
om hun huizen en tuinen te versieren. Op die 
manier wordt het één groot feest. Vanwege 
het jubileum is er trouwens een verrassing 

waarmee het publiek de waardering uit kan 
spreken naar de deelnemers.” Vanwege de 
optocht zal een deel van de dag het dorp niet 
of veel minder toegankelijk zijn. Herwin: “We 
proberen de toegangswegen naar het cen-
trum zo lang mogelijk open te houden. Ofwel 
via de Oude Provincialeweg bij Van Mossel, 
of bij de Wijer. Tussen half twaalf en drie zal 
het echt minder zijn en worden straten echt 
afgesloten. Veiligheid staat voorop en we wil-
len geen verkeer tussen de deelnemers.”

Hoofdsponsor
Sponsors zijn één van de vier stakeholders 
van de KempenOptocht. Naast de organisa-
tie, de deelnemers en het publiek. Herwin: 
“Dit jaar hebben we een nieuwe hoofdspon-
sor: Landal Het Vennenbos. Daar zijn we blij 
mee. Voor hen is het een mooie manier om 
personeel te werven; er zijn altijd medewer-
kers nodig. Daarbij is zo’n optocht erg leuk als 
uitstapje voor de toeristen. Sowieso weten 
we vanuit de formulieren van de publieksprijs 

dat er belangstelling is vanuit het hele land. 
Dat draagt bij aan onze trots; blijkbaar zijn 
we de moeite waard om een vakantie op af te 
stemmen. Dat is mooi.”

Kom ook!
Maandag 20 februari, om 13.00 uur 
klinkt het startsein voor de 33e
KempenOptocht in Hapert. De 
organisatie hoopt het publiek 
massaal te mogen be-
groeten. De deelnemers 
staan te trappelen,
oefenen nog een keer 
op de act en zorgen 
ervoor dat de wa-
gens op tijd klaar 
zijn. De organisatie 
wenst iedereen een 
gezellige carnaval, met als 
hoogtepunt een bezoek 
aan de jubileumeditie van 
de KempenOptocht.

vervolg van pagina 1

KEMPENOPTOCHT

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971
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VIKORN
MEERGRANEN BROOD

Vikorn Vitaminebrood is een bron van 
vezels (darmfunctie), ijzer (zuurstoftransport),  

vitamine B1 (gezonde hartfunctie), 
B2  (gezond zenuwstelsel en haar), 

B12  (gezond bloed en zenuwstelsel) , 
vitamine C (ondersteund immuunsysteem),

En lactosevrij voor mensen met koemelkallergie.  

Van € 3,70     voor € 3,05
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Wij bakken voor u 
dagelijks een grote 

sortering heerlijk brood 
en  lekkere broodjes!

ONZE BAKKERIJ EN WINKELS 
ZIJN GESLOTEN 

TIJDENS CARNAVAL
OP MAANDAG 20 EN 

DINSDAG 21 FEBRUARI

Koningsmarkt Hapert stopt
Na ruim veertig jaar komt er helaas een einde aan de Koningsmarkt in Hapert. 
Het is de organisatie, ondanks grote inspanningen, niet gelukt opvolging te vinden. Daarmee komt een jarenlange traditie tot een einde.

Een aantal maanden geleden plaatste de organisatie een dringende oproep in deze krant. De vraag was om de gezellige Koningsmarkt doorgang 
te laten vinden. Een mooie manier voor een vereniging om iets voor de gemeenschap te doen en een extraatje te verdienen voor de clubkas. 
Helaas kreeg de organisatie slechts één reactie van één persoon. In je eentje is het niet te doen en aangezien het ook niet lukte om een marktpartij te 
vinden die de kooplieden kon plaatsen, moest besloten worden definitief het doek te laten vallen. 

De komende tijd zal er vooral opgeruimd worden. Mocht iemand interesse hebben in de Nederlandse vlag, een vlag van de Koningsmarkt of zelfs een oude van de Koninginnemarkt 
(op termijn krijgen we weer een Koningin), dan mag die zich melden bij de organisatie via het e-mailadres kon.markthapert@gmail.com. 

De organisatie wil graag álle sponsoren, alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken, alle deelnemers aan activiteiten en alle bezoekers die de Koningsmarkt de 
afgelopen veertig jaren trouw bezocht hebben, bedanken voor hun bijdragen.

Het zal stil worden op Koningsdag in Hapert….

Maandag 20 februari, om 13.00 uur 
klinkt het startsein voor de 33e
KempenOptocht in Hapert. De 
organisatie hoopt het publiek 
massaal te mogen be-
groeten. De deelnemers 

gezellige carnaval, met als 
hoogtepunt een bezoek 
aan de jubileumeditie van 
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In 2020 bedacht Patric Lavrijsen van Stichting Karnaval Reusel een nieuw 
initiatief. Het “Prinsentreff en”. Al snel vond de stichting in PC55 een partner en 
was Social Bar Elsom in Reusel bereid mee te werken. Het is de bedoeling om 
van het “Prinsentreff en” een jaarlijkse traditie te maken en dus is het fi jn dat 
het dit jaar weer door kon gaan. 

Het Eindhovens Dagblad kent de Bavaria Prinsenfoto en dit diende als inspiratie. 
Patric Lavrijsen ging in zijn originaliteit nog iets verder en bedacht het 
“Prinsentreff en”. Een moment waarop de carnavalsverenigingen in de Kempen 
elkaar ontmoeten om de verbroedering te bevorderen. En natuurlijk moet dat 
vastgelegd worden. En zo werd de PC55 Prinsenfoto een feit.

Aanvankelijk zou er in 2023 geen PC55 fotoshoot plaatsvinden. Stichting Karnaval 
Reusel bestaat namelijk 33 jaar en had de handen vol aan het organiseren en 
vieren van dit carnavalsjubileum. Toen bekend werd dat de Bavaria Prinsenfoto 
in het Eindhovens Dagblad niet doorging, vond de stichting dat zonde en werd er 
snel geschakeld om de prinsen van de regio toch nog bij elkaar te krijgen. Binnen 
no-time ontvingen de verenigingen een uitnodigingsbrief en werden Social Bar 
Elsom en PC55 opnieuw bereid gevonden om mee te werken. 

Kortom de organisatie draaide direct op volle toeren en besloot om dit jaar ook 
de gemeenten Eersel en Bergeijk uit te nodigen. Dat zorgt er voor dat de foto 
ook in De Hint en De Eyckelbergh geplaatst kan worden als alternatief voor het 
Eindhovens Dagblad.

Prinsen uit de regio ontmoeten elkaar voor de PC55 fotoshoot



5 17 februari 2023

Op 12 februari was het zover!
De aanwezigen werden bij binnenkomst getrakteerd op koffi  e en thee en 
natuurlijk was er voor de kinderen ranja. Volgens een goed Brabants gebruik kon 
een worstenbroodje natuurlijk niet ontbreken. Stipt om 11.00 uur werden alle 
hoogheden opgeroepen zich klaar te maken voor de foto. 

Na het fotomoment bleef het nog een gezellig samenzijn en natuurlijk 
werd er gebroederlijk vooruit gekeken naar carnaval 2023.

Stichting Karnaval Reusel dankt alle verenigingen 
die aanwezig waren, PC55 en 
sponsor Social Bar Elsom Reusel.

Prinsen uit de regio ontmoeten elkaar voor de PC55 fotoshoot

Voorste rij v.l.n.r.: Hofdame Saar en Prinses Nienke (CV de koffi  eleuters), Jeugdprins Schrijntje dun Twidde, 

Prinses Senna en Adjudant Wout (CV de Bollemeppers), Jeugdprins Hoken, Jeugdprinses Hartbeat en 

Adjudant Kempenlust (CV de Blaarkoppen), Jeugdprins Krijn en Jeugdprinses Lieke (CV de Haoiboerkes), Jeugdprins 

Ties en Jeugdprinses Hilde (CV ’t Rommegat).

Tweede rij van onder v.l.n.r.: Jeugdprinsessen Milou en Meike (CV de Buntstékers), Jeugdprins Thijs en 

Jeugdprinses Manon (Urnegat), Jeugdprins Giel d’n Urste en Jeugdprinses Chloë (CV de piepteuten), Jeugd-

prins Joris, Jeugdprinses Veerle en Adjudant Lukas (CV de Stekkeraopers), Oppernar Luna en Neff enar 

Tom (Narrendonk), Jeugdprins Sep (van Hoof) en Jeugdprinses Lola (van Gestel)  (de Peperbussen), Jeugd-

prins Ties, Jeugdprinses Guusje en Adjudant Lea (CV de Muggenzifters), Jeudgprins Loek d’n urste en 

Adjudant Jojo (CV de Pintewippers), Jeugdprinses Maudelino en JeugdAdjudante Anoukie (CV de Pintewippers), 

Jeugdprins Voetske (Nout Seuntjens) en Jeugdprinses Anne (Beerens) (CV de Lappelekkurs), Jeugdprins 

Gi d’n urste, Jeugdprinses Daffi  e en Adjudant Boriskie (CV de Bremspoersen).

Derde rij van onder v.l.n.r.: Prins Stratego, Prinses Judith en Adjudant Robert (CV de Teuten), Prins Bert d’n Urste 

en Adjudant Erik (CV de Stekkeraopers), Prins Luuk d’n Urste en Adjudant Bas (Narrendonk), Prins Bart (Hultermans) 

d’n Urste en Adjudant Bram (de Bresser) (de Peperbussen).

Vierder rij van onder v.l.n.r. : Prins Ad en Adjudant Mark (CV ’t Rommegat), Prins  Rick d’n Urste en Adjudant 

Bart Paridaans(CV de Buntstékers), Prins Bart dun Twidde, Prinses Marieke en Adjudant Stefan (CV de Bollemeppers), 

Prins Maximaal en Adjudant Gas Erop (CV de Blaarkoppen), Prins Remorques 2.0 en Adjudant Zonk 

(CV de Pintewippers), Oppereykel Henri d’n Urste en Prinses Anika (CV de Eykels), Eykel John en Hofdame Imke 

(CV de Eykels), Prins Huubke d’n Twidde en Adjudant Boschje (CV de Huifnarren).

Bovenste rij v.l.n.r.: Prins Erik d’n Twidde, Prinses Inge en Adjudant Saan (CV de Bremspoersen), Prins Bourgondimus 

(Erasmus Willemsen) en Adjudant Wheelie (Richard de Rooi ) (CV de Lappelekkurs), Prins Pallieter (André van Mierlo) 

(CV de Koffi  eleuters), Vorst Noud d’n Brabander en Vorstin Yvon d’n Brabantse (CV de Koffi  eleuters), Prins Garcon en 

Adjudant Hein d’n Urste (CV de Muggenzifters).
De namen staan op volgorde van vereniging.

Hofdame Saar en Prinses Nienke (CV de koffi  eleuters), Jeugdprins Schrijntje dun Twidde, 

PrinsenPrinsen
treffen treffen 

Foto: Adriaan van de Ven   •   Tekst: Nicole Leijen
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

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

Net eff e wat anders dan het worstenbroodje, 
frikandellen broodje of het broodje hamburger 
met Carnaval. Wissel de vette hap af met deze 
kleurrijke hap en die past ook prima bij een 
biertje. De salsa kan je voorbereiden en 
afgedekt in de koelkast een dag bewaren.

ALAAF  Fijne carnaval 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

TexMex hotdog

Ingrediënten
• 10 verse knakworsten
• 20 plakjes ontbijtspek
• 3 tomaten
• 1 rode ui
• 1 avocado
• 3 el gehakte koriander of platte peterselie
• evt. een potje Jalapeños pepers
• 2 el limoensap
• 1 potje milde salsa saus
• knijpfles mayonaise

• 10 verse knakworsten
• 20 plakjes ontbijtspek
• 3 tomaten
• 1 rode ui
• 1 avocado
• 3 el gehakte koriander of platte peterselie
• evt. een potje Jalapeños pepers
• 2 el limoensap
• 1 potje milde salsa saus
• knijpfles mayonaise

Voor:  5-10  personen                           voorbereiding ≈ 10 min                               klaar in:  15 min

Bereiding
Draai om elke knakworst twee plakjes ontbijtspek. Maak dan de salsa topping; Snipper de rode ui fijn, hak de peterselie of 
koriander fijn en snijd ook de avocado in kleine stukjes. Besprenkel de avocado met limoensap tegen het verkleuren. Snijd 
de tomaten halfdoor en verwijder de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes en meng dit met de ui. avocado en 
gehakte kruiden. Houd je van pittig mix er dan nog wat klein gesneden Jalapeños pepers door. Bak de knakworsten in een 
pan met wat boter op half vuur tot het spek mooi gebakken is. 

Snijd ondertussen de puntjes vanaf boven in, smeer aan de binnenkant wat salsasaus uit het potje en spuit er wat mayo 
in. Leg er de knakworst (evt. dubbel geknakt) in en versier met wat van de verse salsa topping bovenop.

JONG & OUD

Grenzen 
stellen 
of laten gaan?

Ouders komen vaak bij mij met vragen over het stellen van grenzen. Hoe kunnen ze het 
beste omgaan met een kind dat die grenzen steeds op blijft zoeken. Volgens mij gaat het 
dan vaak om de angst, dat je als ouder niet duidelijk genoeg bent. De angst dat als je je 
zoon of dochter over de grens laat gaan, dat je dan eigenlijk toegeeft en misschien de 
grip kwijtraakt. Maar het is toch ook belangrijk dat je de grenzen aangeeft en dat je daarin 
consequent bent? Je moet wel laten zien wie de regels stelt en kinderen moeten weten dat 
er gevolgen zijn als je je er niet aan houdt. Toch???

Misschien is het niet zo zwart-wit en is het goed om bij jezelf na te gaan welke regels je stelt. 
Zijn ze allemaal even belangrijk? Of zijn er een aantal bij waarin je best wat soepeler mag zijn? 
Ook is het goed om te kijken of de regels nog passen bij de leeftijd van je kind. Groeien de 
regels mee? Of heb je zelf de neiging om eraan vast te blijven houden, omdat je kind toch al zo 
snel groot wordt….

Als je de teugels te strak aantrekt en te vaak op de rem trapt, bestaat de kans dat je kind alleen 
maar meer gaat proberen om over de grens heen te gaan. Juist dan kun je de grip verliezen en 
ook de verbinding me je kind, omdat hij of zij zich niet helemaal begrepen voelt.

Waar het op neer komt, is dat je regelmatig even stil staat bij de regels die je stelt in de 
opvoeding. Passen ze nog? Waar kun je bijstellen en moeten alle regels even streng worden 
nageleefd? Waar kun je de teugels wat laten vieren, zodat er voor je kind ruimte ontstaat om 
zelf te ontdekken waar zijn of haar eigen grenzen liggen.

Wil je hierover graag een keertje sparren? Kom dan naar mijn gratis opvoedspreekuur. 
Kijk op mijn website voor de data. Bellen of mailen  voor een afspraak mag natuurlijk ook.

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

KEMPEN - Stuntweek 
bij Jumbo Eersel tij-
dens en na carna-
val, uitlopend in een 
grandioze markt op 
zondag 26 februari, 
van 10.00 tot 17.00 
uur. 

Gedurende de week zijn er diverse aanbie-
dingen in de supermarkt. Tijdens de markt-
verkoop van o.a. kampeerartikelen, elektri-
sche fietsen, zwembaden, kleding, sieraden, 
etc. tegen stuntprijzen. 

De opbrengst komt grotendeels ten goede 
aan de Voedselbanken van de gemeenten 

Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk 
en Waalre.

Loterij
Bovendien kunt u meedoen aan een loterij 
door een of meer producten te kopen voor de 
Voedselbank. Het liefst een pot of blik groen-
te of fruit. Dit bij Jumbo in te leveren, daarbij 
uw naam en telefoonnummer achter te laten. 

U heeft kans om een bubbelbad ter waar-
de van € 700,- te winnen, een elektrische 
barbecue ter waarde van € 150,- of een snack-
pakket ter waarde van € 50,-. U wordt gebeld 
als de prijs op uw naam is gevallen.

www.voedselbankdekempenzuid.nl

Jumbo Eersel en Allesvoordeliger.nl 
stunten in carnavalsweek
Opbrengst grotendeels voor Kempische VoedselbankenWIL 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!

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
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

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

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

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

keukens • interieurs
parketvloeren

Ontmoetingsmiddag 
alleenstaanden vanaf 70 jaar 

Vrijdag 10 maart - Poort van Brabant, Hapert

Speeddating de Kempen organiseert voor de tweede keer een ontmoetingsmiddag 
voor alleenstaanden van (ongeveer) 70 jaar en ouder uit de Kempen en omgeving. 
Van een aantal ouderen kreeg ik de vraag wanneer er weer een ontmoetingsmiddag 
wordt georganiseerd. Vorig jaar was de middag goed en gezellig verlopen en daar-
om staat er nu een vervolg op de agenda. Bij voldoende aanmeldingen van mannen 
en vrouwen kan de middag doorgaan!

Op vrijdag 10 maart aanstaande is deze ontmoetingsmiddag bij de Poort van Brabant 
in Hapert. Deze begint om 14.00 en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Mannen en vrouwen 
ontmoeten elkaar op een gezellige manier en gaan met elkaar in gesprek. Met degene 
waar jij een wederzijdse klik mee hebt kun je nogmaals afspreken om elkaar beter te 
leren kennen! Dit kan zijn voor de gezelligheid, een maatje of relatie.

Op de website van Speeddating de Kempen
(www.speeddatingdekempen) staat meer 
informatie. Mocht het niet helemaal 
duidelijk zijn of heb je vragen neem 
gerust contact met mij op 
(Mariël Spooren- van der Heijden) 
via de mail:  info@speeddatingdekempen.nl
Bellen mag natuurlijk ook via 
telefoonnummer 06-14050744. 

Misschien ken je iemand in je omgeving 
waarvoor de ontmoetingsmiddag iets zou kunnen zijn? Zo ja, breng hem of haar hiervan 
op de hoogte! Hoe meer deelnemers hoe gezelliger en leuker de ontmoetingsmiddag!

speeddatingdekempen.nl  

de Kempen

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

REGIO - Via de landelijke Bibliotheek kun 
je ruim 30 gratis trainingen volgen rondom 
werk. Ga op laagdrempelige manier aan de 
slag met je persoonlijke en professionele 
vaardigheden. Ontdek wat voor werk bij 
jou past, hoe je gezond en goed thuiswerkt 
én hoe je omgaat met problemen en stress. 

Er zijn webinars, podcasts, e-learnings en 
korte ‘essentials’ om snel iets nieuws te leren. 
Deze trainingen zijn gratis voor iedereen. Je 
hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.

E-learnings
Wil jij op je gemak alles leren over een onder-
werp? Dan zijn interactieve e-learnings per-
fect voor jou. In de e-learning modules ga je 
aan de slag met oefeningen, bekijk je video’s 
en leer je van voorbeelden uit de praktijk. Je 
kunt professional vaardigheden ontwikkelen, 
zoals creatief denken, eff ectief communice-
ren, Engels in twee weken of foutloos Neder-
lands schrijven.

Webinars en Essentials
Snel iets nieuws leren? In video’s van maxi-
maal een half uur vertellen experts je iets 
over een werk gerelateerd onderwerp. Leer 
bijvoorbeeld meer over non-verbale com-
municatie, een elevator pitch, conflicten op 
de werkvloer, mindfulness op het werk, kan-
tooroefeningen, je loopbaan bij 45+, eff ectief 
vergaderen en meer. Kijk op 

www.bibliotheekdekempen.nl/
gratis-trainingen

Gratis online trainingen over werk

Op dinsdag 7 februari ondertekenden Ma-
riet Kerbusch (voorzitter van Stichting 
Huurdersraad de Kempen), Chris Theuws 
(directeur-bestuurder van WSZ) en de wet-
houders Peter van de Noort (gemeente 
Reusel-De Mierden), Mathijs Kuijken (ge-
meente Bergeijk), Davy Jansen (gemeente 
Bladel) en Steven Kraaijeveld (gemeente 
Eersel) de prestatieafspraken voor 2023. 
Door samen te werken worden doelen gere-
aliseerd die afzonderlijk niet haalbaar zijn.

Partijen leggen in prestatieafspraken vast 
wat hun bijdrage is aan de volkshuisvesting
Alle partijen streven ernaar dat er in de 4 
Kempengemeenten voldoende goede en be-
taalbare sociale huurwoningen zijn. Samen 
met de gemeenten en de Huurdersraad werkt 
WSZ aan het verduurzamen, de betaalbaar-
heid en de beschikbaarheid van woningen. 
Ook investeren partijen in de leefbaarheid 
van wijken. 

Energiezuinige woningen
De sociale huurwoningen in de Kempen 
moeten allemaal binnen enkele jaren groene 
labels hebben. Daarnaast worden verdere 
stappen gezet in de verduurzaming. Zo kijken 
de partijen naar mogelijkheden om (delen 
van) wijken gasloos te maken. 

Samen werken aan voldoende sociale 
huurwoningen
Gezamenlijk worden strategieën bedacht om 
de druk op de sociale huurwoningmarkt te 
verlichten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
projecten om huurders door te laten stromen 
vanuit de sociale huur naar de koopsector. 
Ook komen er meer tijdelijke woonconcep-
ten. Bijvoorbeeld door het realiseren van 
verplaatsbare woningen. Daarnaast worden 
er in heel de Kempen sociale huurwoningen 
opgeleverd en worden er nieuwbouwplannen 
gemaakt voor de jaren daarna. 

Grootschalige renovatie van 
seniorenwoningen
In heel de Kempen worden de komende jaren 
een paar honderd seniorenwoningen uit de 
jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw ge-
renoveerd. Dit om ze aan de eisen van van-
daag-de-dag te laten voldoen. Niet alleen 
wat toegankelijkheid betreft, maar ook met 
het oog op duurzaamheidseisen. Uiteinde-
lijk gaat heel de sociale huurwoningvoorraad 
verduurzaamd worden, maar de seniorenwo-
ningen krijgen voorlopig de hoogste priori-
teit. Dit om de huurwoningvoorraad klaar te 
maken voor de toekomst voordat de vergrij-
zing  toeslaat.

Leefbare wijken 
Samen zorgen de partijen ervoor dat huur-
ders van WSZ prettig kunnen wonen in een 
fijne, veilige en schone leefomgeving. Bij-
voorbeeld in de aanpak van overlast wordt 
intensief samengewerkt. Maar ook op het 
gebied van bestrijding van eenzaamheid is 
samenwerking cruciaal.

Prestatieafspraken voor duurzame, betaalbare 
en voldoende sociale woningen
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In ‘Even Tot Hier’ kunnen Niels van der Laan 
en Jeroen Woe in één minuut een moeilijk 
onderwerp uitleggen. Ik heb ze nodig want 
ik snap niks van de problematiek rond de 
landbouw. Ik ben niet opgegroeid in het 
boerenleven, vandaar misschien. 

Het is toch duidelijk dat met het klimaat 
de verkeerde kant op gaat. Om dat tegen 
te gaan zijn afspraken gemaakt om onder 
andere de productie van stikstof te be-
perken. De boerenbedrijven blijken grote 
producenten te zijn en zullen zich moeten 
gaan beperken. De financier van de boeren  
meent echter dat er alleen bij groei vol-
doende inkomen is te vergaren. Maar wij 
gaan met z’n allen toch niet meer eten 
en drinken. Daar zit toch een grens aan 
de consumptiekwantiteit. Export kan ook 
nauwelijks de oplossing zijn want dat is het 
probleem verplaatsen naar boeren in het 
buitenland. Het produceren voor de hon-
gerige mensen in de wereld is een nobel 
streven maar ik zie dat onze producenten 
van landbouw- en veeteeltproducten niet 
oplossen. 

Ik redeneer dan heel simpel: produceer 
wat we met z’n allen nodig hebben en doe 
dat op een efficiënte en klimaatvriendelijke 
manier. Maar ja, zo simpel zal het niet zijn. 
Als je zo redeneert dan ligt het probleem 
wellicht bij ons als consument. Wij moe-
ten ons afvragen of we onze boeren, de 
landbouwindustrie en de banken een faire 
prijs gunnen, een prijs waarbij de betrok-
ken mensen een fatsoenlijk leven kunnen 
leiden. Het zal betekenen dat wij als con-
sument een hogere prijs voor landbouw-

producten moeten betalen. Wij betalen 
blijkbaar liever wat meer voor de online- 
bestellingen te laten thuisbezorgen. We 
hebben het al zo druk met andere zaken. 

Tel er nu eens de maatschappelijk kosten 
bij. Daarmee zijn bedoeld de kosten die wij 
als maatschappij moeten maken als gevolg 
van de landbouw-, veeteelt en verwerking 
tot onze hapklare brokken. Kosten die niet 
worden meegenomen in de kostprijs van 
de producten. Denk daarbij aan bijvoor-
beeld afvalverwerking, de controle op  
onwenselijke stoffen die in het milieu  
terecht komen en noodzakelijke subsidies 
om de sector goed te laten functioneren. 
Dat betalen we allemaal in de vorm van 
belastingen.
 
Als ik een probleem wil oplossen begin 
ik steeds bij mezelf. En verdomd, meestal 
is er dan direct al de oplossing. Het gaat 
erom jezelf de vraag te stellen “Wat kan ik 
doen voor de oplossing”. Probeer het eens 
en zet je eigen gedachtewereld op scherp. 
Natuurlijk zullen daardoor de grote wereld-
problemen niet opgelost worden maar het 
wordt wel duidelijk wat jouw gedrag moet 
zijn om er een heel klein beetje aan bij te 
dragen. 

Ik zie echter dat veel meer de tendens  
aanwezig is om de problemen af te schui-
ven naar de ander. Je kent dat wel: “Ze 
moeten het zo en zo doen”. “Ze” is zo lekker 
onzijdig. De verharding slaat toe. Verant-
woordelijke personen worden bedreigd en 
moeten persoonlijke bewaking krijgen. 

Elke goede samenleving vraagt toch om 
respect op te brengen voor de mensen 
waarmee je samenleeft. Vertrouwen heb-
ben dat een ander het met de samenleving 
goed voor heeft. Waarom blijkt dat tegen-
woordig zo moeilijk te zijn? Ik begrijp dat 
niet.

Dick Bos

Moeilijk te begrijpen

column
OPRUIMING BIJ OPRUIMING BIJ 

HOUTMARKT VAN HOUTMARKT VAN HAMHAM

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

Laatste dagen van de leegverkoop:  Laatste dagen van de leegverkoop:  
woensdag-donderdag-vrijdag 22-23-24 februariwoensdag-donderdag-vrijdag 22-23-24 februari

Alles moet 
weg voor de 

helft van de helft,
dus korting 

75%!!

Nog veel ijzerwaren, 
gereedschap, hang- 

en sluitwerk.

Wij gaan 
verder als 

timmerbedrijf

WIJ ZIJN MET CARNAVAL GESLOTEN

KEMPEN - Op zondag 26 februari orga-
niseert IVN-afdeling Kempenland-West 
weer een wandeling onder leiding van 
natuurgidsen. Wij bezoeken deze keer de 
Neterselse Heide en het dal van de Groote 
Beerze. Iedereen is van harte welkom bij 
deze wandeling en deelname is gratis. 

Onze gidsen vertrekken om 09.00 uur vanaf 
het Carolus Simplexplein in Netersel. Van-
daar rijden wij gezamenlijk naar het startpunt 
van de wandeling. Wij raden de deelnemers 
aan om laarzen of waterdicht schoeisel mee 
te nemen, want de paden kunnen op sommi-
ge plaatsen nog nat zijn.

Natuurgebied de Neterselse Heide is het 
laatste restant van een groot heideveld dat 
zich tot halverwege de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw uitstrekte tussen de Dunsedijk 
in Lage Mierde en de Liesdijk in Westelbeers. 
Het grootste deel daarvan werd kort na 1955 
ontgonnen tot landbouwgrond. Een klein ge-
deelte, gelegen tegen landgoed De Utrecht, 
bleef bij de ontginning gespaard; al werd 
daarvan wel een aanzienlijk deel beplant met 
naaldbos en bleef er zodoende niet zoveel 
echte heide meer over. Circa twintig jaar ge-
leden droeg de gemeente Bladel, tot dan de 
eigenaar, de bossen en heiderestanten op het 

gespaarde stuk van de vroegere Mispeleind-
se en Neterselse Heide over aan Brabants 
Landschap. Sinds de overdracht is Brabants 
Landschap druk bezig om het gebied zo veel 
mogelijk in de oude staat te herstellen. 

Zo is inmiddels het meeste naaldbos ge-
kapt om daarmee de heidevegetatie weer 
een kans te geven. Om de verdroging tegen 
te gaan, werd afgelopen jaar de grote diepe 
sloot die dwars door het natuurgebied liep, 
gedempt. Via een nieuwe sloot die buitenom 
het natuurgebied loopt, wordt nu het over-
tollige water van de landbouwgronden bij de 
Meirweg en De Ruttestraat afgevoerd. An-
dere maatregelen die worden genomen om 
de heide nieuw leven in te blazen zijn onder 
andere plaggen en begrazing door runderen 
en schapen. 

Een flink stuk van het Beerzedal tussen Cas-
teren en Westelbeers ontsnapte in de vori-
ge eeuw aan de ruilverkaveling, zodat daar 
het kleinschalige ‘kamertjeslandschap’ van 
beemden, houtwallen en vochtige (hakhout)
bosjes bleef bestaan. Wel werd de Groote 
Beerze gekanaliseerd en van stuwen voor-
zien. Maar ook daar is sinds 2022 weer 
verandering in gekomen. Sinds vorig jaar 
meandert ook deze beek weer vrij door het 
landschap. 

De wandeling van zondag 26 februari is daar-
om een mooie gelegenheid om het natuur- en 
landschapsherstel op en rondom de Neter-
selse Heide eens te gaan bekijken.

IVN-wandeling op en rondom 
de Neterselse Heide en het dal 
van de Groote Beerze

HOOGE MIERDE - Op zaterdag 25 februari  
is er in De Schakel, De Stad 5 in Hooge 
Mierde een gezellige muziekmiddag. De 
Accordeontrefvrienden spelen samen met 
de Grensmuzikanten, op voortreffelijke  
wijze, bekende en nieuwe muziek van  
vroeger en nu. Muziek waar u volop van 
kunt genieten en ook op gedanst kan wor-
den. 

De sfeervolle zaal van De schakel heeft een 
perfecte dansvloer. Ook worden er enkele 
Oostenrijkse nummers gebracht op de echte   
Oostenrijkse trekzak. Dus wil je er eens een 
middagje uit, dan mag je dit niet missen.  
Aanvang is om 14.00 en de entree is gratis. 
Accordeonisten die graag eens mee willen 
doen   zijn ook van harte welkom! Voor meer 
info: tel. 06-12992302.

Muziekmiddag in De Schakel 
met de Accordeontrefvrienden
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Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

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

Eiken eettafel
160x100cm van € 785,-

NU € 635,-

Ovale eettafel
200x100 cm van € 1134,-

NU € 994,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

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

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

260x100 NU € 940,-
280x100 NU € 965,-

In diverse kleuren leverbaar!

Door Renate Matthijssen

KEMPEN - Wat krijg je als je twee mannen 
bij elkaar zet met een enorme voorliefde 
voor geschiedenis en de Kempen? Pre-
cies, een Canon van de Kempen. Een over-
zicht van alle – of in ieder geval héél veel – 
hoogtepunten uit de rijke geschiedenis 
van deze streek. Een waardevolle regiona-
le aanvulling op de Canon van Nederland. 
Vrijdag 3 maart wordt het digitale instru-
ment off icieel gepresenteerd. Wie die twee 
mannen zijn? Toon Schellens en Wim La-
vrijsen. Lees hier het hele verhaal.

Dynamisch document
In 2006 werd een groep geschiedkundigen 
het eens over welke kennis van historische 
hoogtepunten iedere Nederlander in zijn of 
haar bagage zou moeten hebben. Zo ont-
stond de Canon van Nederland, een instru-
ment met vijftig vensters waarin de geïnte-
resseerde meer leert over onderwerpen als 
Rembrandt, de Hunebedden en Anne Frank. 
Wim Lavrijsen: “Het mooie van de Canon is 
dat die niet vaststaat, het is een dynamisch 
ontwerp. Elke vijf jaar is er ‘discussie’ over de 
inhoud en kunnen er wijzigingen aangebracht 
worden. Zo ging onlangs oud-premier Willem 
Drees eruit en kwam de Surinaamse verzets-
strijder Anton de Kom erin. Een wisseling die 
aansluit op de actualiteit rond racisme.”

Regionale variant
Her en der in den lande ontstond het gevoel 
dat de ‘schoen niet helemaal paste’. Toon 
Schellens: “Zo heeft de Gouden Eeuw een 
plekje in de Canon van Nederland, maar die 
is absoluut niet van toepassing op het Bra-
bantse land. Onze Gouden Eeuw was 200 
jaar eerder; onze welvaart ontstond dankzij 
de wol van het Kempisch heideschaap en 
niet door de VOC. Door heel het land zijn re-
gionale aanvullingen gemaakt op de Canon, 
dus een Kempische variant lag voor de hand. 
Maar liever niet in mijn eentje. Toen ik Wim 
een keer op de Eerselse markt trof, vertel-
de ik over mijn plannen en werd hij meteen 
enthousiast. We hebben nog een aantal 
deskundigen gezocht waarmee we hebben 
gebrainstormd over de onderwerpen en zijn 
daarna met z’n tweeën verder gegaan.”

Feedback is welkom
De heren geschiedschrijvers der Kempen 
benadrukken dat de Canon van de Kempen 
allesbehalve een wetenschappelijk docu-
ment is. “Wij hebben ons laten voorlichten 
en zijn zelf op onderzoek uitgegaan, maar 
we pretenderen niet dat we volledig zijn. Er 
is altijd ruimte voor aanvulling, voor verbete-
ring. We zijn dan ook blij met elke vorm van 
feedback die we gaan krijgen als de Canon 
van de Kempen eenmaal gepresenteerd is”, 
aldus Toon.

Prachtige historie in de Kempen
De Canon behelst een afgebakend gebied. 
Wim: “We hebben ons op de eenentwintig 
kerkdorpen van de gemeenten Bergeijk, Eer-
sel, Bladel en Reusel-De Mierden gericht, dat 

was overigens werk genoeg. Elk dorp komt 
aan bod maar niet elk dorp evenveel. We heb-
ben echt gezocht naar de boeiendste verha-
len die om meerdere redenen van belang zijn 
geweest. Luyksgestel bleek enorm interes-
sant en ons te kunnen voorzien van meerdere 
‘vensters’. Het heeft onszelf meerdere malen 
verrast hoeveel prachtige historie er eigenlijk 
in de regio is. Zo zijn er sterke aanwijzingen 
dat de beroemde vijftiende-eeuwse kunst-
schilder Jan van Eijck uit Bergeijk afkomstig 
was. Zelf zijn er vage vermoedens dat Pie-
ter Breughel geboren werd op de Reuselse 
hoeve Ter Broghel. Dat hadden we nooit ge-
weten als we ons niet in de historie van de 
Kempen hadden verdiept.”

Product waar de Kempen rijker van wordt
De vijftig vensters van de Canon kunnen zowel 
over personen, gebeurtenissen als plekken 
gaan. “En zoals gezegd is het een dynamisch 
site”, zegt Wim. “Misschien blijkt over een paar 
jaar wel dat er enkele andere hoogtepunten 
benoemd moeten worden, door nieuwe in-
zichten. Dat kan dan. Zonder onszelf op de 
borst te willen kloppen, denken we dat we een 
product hebben gemaakt waar de Kempen rij-
ker van wordt.” Toon legt uit hoe de Canon van 
de Kempen te bekijken is. “Na de presentatie 
van 3 maart ga je naar www.canonvanneder-
land.nl en dan klik je verder naar ‘regiocanons’ 
en daar vind je de onze. Je kunt op de vensters 
klikken en de informatie lezen en daarnaast 
zijn er ook foto’s, filmpjes of verdiepende in-
formatie te vinden, zoals verwijzingen naar 
musea en wandelroutes. Overigens, voor die 
filmpjes hebben we prettig samengewerkt 
met KempenTV en Omroep Brabant. Al met al 
is het een document geworden waar je uren in 
rond kunt struinen.”

Doelgroep
In eerste instantie is de Canon gericht op het 
onderwijs. “Wij leggen graag het verband 
tussen de Vaderlandse en de regionale his-
torie”, verduidelijkt Toon met zijn onderwijs-
hart. “Eigenlijk is de Canon voor iedereen die 
zijn hart wil ophalen en zich wil verdiepen in 
de historie. Ook musea kunnen hun achter-
grondinformatie aanvullen met de gegevens 
uit de Canon. Er is al belangstelling vanuit het 
Kempenmuseum in Eersel om méér te gaan 
doen met de Canon van de Kempen.” De twee 
jaren dat Wim en Toon met de Canon bezig 
zijn geweest, werpen hun vruchten af. “Soms 
leek het op een echte baan”, lacht Toon. “Er 
is veel tijd in gaan zitten maar het heeft ons 
nooit verveeld. Het heeft ons juist heel veel 
gebracht: kennis en contacten. Iedereen die 
we om hulp, informatie en verdieping hebben 
gevraagd, werkte graag mee en daar zijn we 
hen meer dan erkentelijk voor.” Klaar zijn ze 
nog niet, de komende maanden zal de Canon 
verder gevuld worden met video’s en verwij-
zingen naar websites, boeken en routes.

Feestelijke presentatie
Op 3 maart zal in MFA Hart van Hapert de 
Canon van de Kempen feestelijk gepresen-
teerd worden, met interessante sprekers, als 
de bekende cultuurhistoricus Gerard Rooij-

akkers, en muziek van volksmuzikant Karel 
Franken en de Kempische band Taksi. Wim: 
“We hebben de uitnodigingen verstuurd en 
er zijn nog plaatsen vrij in de zaal. Belang-
stellenden kunnen een mailtje sturen naar 
wim@wimlavrijsen.nl en een plaatsje reser-
veren.” De locatie waarop de feestelijke start 
zal plaatsvinden, heeft met een beetje goede 

wil ook iets met de Canon te maken. Wim: 
“De opa van Hans van Luff elen, de beheer-
der van MFA Hart van Hapert, maakte als 
kind tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit 
van een groep Belgische vluchtelingen, die in 
deze streek is blijven wonen. Dit en nog héél 
veel meer weetjes ontdek je in de Canon van 
de Kempen.”

Canon van de Kempen
Wim Lavrijsen en Toon Schellens sluiten twee jaar historisch onderzoek af

De heren geschiedschrijvers der Kempen benadrukken dat de Canon van de Kempen allesbehalve een wetenschappe-
lijk document is. “Wij hebben ons laten voorlichten en zijn zelf op onderzoek uitgegaan, maar we pretenderen niet dat 
we volledig zijn. Er is altijd ruimte voor aanvulling, voor verbetering. We zijn dan ook blij met elke vorm van feedback 
die we gaan krijgen als de Canon van de Kempen eenmaal gepresenteerd is”, aldus Toon.
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 2

Within each of the five 9x9 squares, each digit from 1-9 occurs once within each row, column 
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

©2015 KRAZYDAD.COM

#3

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

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

1 2 9 1 7 3
7 2 5

6 8 1 1 8 9
4 6 2 3

3 7 8 2
7 6 3 6 8 9

7 7 8
9 4 2 5 1 7

2 3 1 3 1 2
8 2 5 9 8 3

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 7

There are no ugly loves, nor handsom
e prisons.

-- Poor Richard

3 8 7 6
5 6 3 1 4

6 5 1
9 2 8 3
2 6

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

De winnaar van vorige week is: 

Heidi Dijkmans  
uit Bladel

met de oplossing: 
‘Stuivertje wisselen’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 7

Space is big.  You just w
on't believe how

 vastly, hugely, m
ind-

bogglingly big it is.  I m
ean, you m

ay think it's a long w
ay dow

n the
road to the drug store, but that's just peanuts to space.

-- "The H
itchhiker's G

uide to the G
alaxy"

9 7 1
2 5 6

9 8
4 5 9

2 7
7 6 4

1 7
4 2 5

7 9 3

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #8

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
R
A
ZYD
A
D
.C
O
M
/PU
ZZLES

D
oo

lh
of

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

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

www.puzzelpro.nl©

AARDEN
ASWOENSDAG
AVONDPOST

BEWIEROKEN
BOVEN
BOXEN

CEDERHOUT

CENTRUM
CHOKE

CLIËNTÈLE
DRAMA
DREEF
DWAAS

EETCAFÉ

EQUIVALENT
GENEZING
GEWEER

HANDZAAG
INHAM

KAMEEL
KREUK

LIBERIA
NAAKT

NUCLEAIR
OFFSETPERS
ONTLEDEN

POULE
PROCES

RASHOND
RINGSLANG
SCHAMEN

SESAM
SFEER

SHERRYFLES
STEEK

VAZEN
VLAFLIP
VLEES

WEELDE
ZAKEN

ZINSNEDE
ZWAMMEN

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Geld • Oplossing: Stuivertje wisselen • Antwoorden: A: Vrijetijdsbesteding – 
B: Cryptomunten – C: Jaarbeurs – D: Mistbanken – E: Slapend vermogen – F: Antiekbeurs – G: Entreegeld – 
H: Kapitaalvlucht – I: Armbandje – J: Computere� ecten – K: Op zwart zaad – L: Vakantiebeurs – M: Protestnota – 
N: Topsalaris – O: Bije� ecten – P: De Nederlandse Bank – Q: Dagbesteding – R: Have en goed

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

Woordzoeker

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

Van Bommel Optiek
dé nachtlensspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

€125,- KORTING*

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

De wereld van geld, vermogen en beleggen 

Dit is alweer het vijfde artikel in de serie 
waarin Pim Lavrijsen en Bas Simons de 
lezer meenemen in de wereld van geld, 
vermogen en beleggen. Pim en Bas zijn 
beiden gepokt en gemazeld in de financi-
ele wereld. Ze werkten eerder ruim 20 jaar 
voor verschillende banken en zijn 2 jaar 
geleden toegetreden als zelfstandig part-
ner van HIP Capital beleggingsspecialis-
ten. In de vorige editie gaven Bas en Pim 
antwoord op vragen over beleggen en ver-
mogen. Vandaag het vervolg daarop. 

Er komen vaak vragen voorbij over risico’s 
en het gevoel van (on)veiligheid als het 
over beleggen gaat. Wat kunnen jullie over 
dit onderwerp zeggen?
“De vorige keer vertelden we al dat beleggen 
op de lange termijn beloond wordt. Als je de 
tijd neemt worden de beoogde risico’s steeds 
kleiner. Toch beleggen mensen vaak (nog) 
niet uit angst voor schommelingen van hun 
vermogen. Ze zijn dan bang dat het vermo-
gen minder waard wordt in plaats van méér. 
Voor sommige mensen moeten we eerst wat 
zorgen wegnemen. Mensen en bedrijven ont-
wikkelen zich continu, dat zorgt voor groei 
en op lange termijn profiteert een belegger 
daarvan. Dat de economie niet in één lijn be-
weegt en dus tussentijds schommelt is niet 
echt een risico. Permanent vermogensverlies 
is dat wel. Dus níet beleggen is eigenlijk een 

veel groter risico gezien inflatie en de lage 
rente.”

Ok, de tijd nemen dus. Maar kan je 
tussentijds dan wel bij je geld?
“Mensen denken vaak dat ze niet meer aan 
hun geld kunnen komen. Dat klopt niet. Op 
elke beursdag kun je zonder extra kosten ver-
kopen, je bent dan alleen afhankelijk van de 
koers van die dag. Dat is ook de reden dat het 
verstandig is om te beleggen met geld dat je 
enkele jaren niet nodig hebt.”

Toch beginnen met beleggen dus?
“Jazeker! Maar wel onder goede begeleiding. 
Persoonlijke aandacht is heel belangrijk. De 
Engelsen hebben hier een mooie uitdrukking 
voor: The proof of the pudding is in the eating. 
Oftewel je kunt pas oordelen door het eerst 
te proberen.”

Waarom zijn mensen juist bij jullie aan het 
goede adres?
“Naast een goede begeleiding is het rende-
ment natuurlijk erg belangrijk. Vorig jaar is de 
boeken in gegaan met negatieve beleggings-
rendementen. Het rendement van onze por-
tefeuilles heeft het relatief goed gedaan. Dat 
komt omdat wij alternatieve beleggingen op-
genomen hebben en dat zeker bij grote por-
tefeuilles de kosten bij ons lager zijn dan bij 
de grote banken. Wij kijken verder dan onze 
neus lang is. In de afgelopen vijf jaar hebben 
wij het twee jaar gemiddeld gedaan en de 
andere drie jaar bovengemiddeld. In combi-
natie met onze persoonlijke aanpak zorgt dat 
ervoor dat onze klanten blij met ons zijn.”

Moet je een bepaald bedrag hebben om te 
kunnen beleggen?
“Onze dienstverlening is geschikt vanaf 
ongeveer een ton. Dat heeft vooral te maken 

met onze persoonlijke aanpak. Hoewel 
ondernemers of tweeverdieners die veel 
overhouden of nog een flinke erfenis tege-
moet zien, ook best met iets minder kunnen 
beginnen en vanuit daar verder opbouwen. 
Het is feitelijk afhankelijk van de persoonlijke 
omstandigheden.“

Jullie ontvingen een oproep naar 
aanleiding van jullie column?
“Ja, iemand gaf aan dat hij interesse had in 
een beleggersstudieclub. Wij zijn benieuwd 
of er meer mensen zijn die op een informele 
manier met hun hobby aan de slag willen. 
Ook zo’n club willen wij graag van informatie 
voorzien.” 

Willen jullie de lezers ter afsluiting nog iets 
meegeven? 
“Stel die beleggingsplannen niet verder uit 
en kom nu in actie, het gaat om het behoud 
van en het uitbouwen van je vermogen. Daar 
spelen wij graag een rol van betekenis in”

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

HIP Capital, 
het kompas voor uw vermogen. 

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

www.hipcapital.nl 

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

INFORMATIEF

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

WWW.VISITBLADEL.NL
WWW.VISITREUSELDEMIERDEN.NL

Toeristische informatie
Snoeperkes
Routes
Wandelkaarten
Fietskaarten
Ruiterkaarten
Souvenirs (oa dorpen skyline)

Streekproducten

VOOR ALLES
OVER & UIT
DE REGIO 

Hier te
verkrijgen
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MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

              www.autocarejanvanrooy.nl
CITROEN  BERLINGO  1.4I  5 DRS ROOD 2008 POA
DAIHATSU  CUORE  1.0I  AIRCO  5 DRS GRIJS 2010 3950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2009 3950
PEUGEOT  107  5 DRS ROOD 2011 POA 
SUZUKI  ALTO  1.0  AIRCO  5 DRS GRIJS 2013 POA
SUZUKI  SWIFT 1.3I   3 DRS. ROOD 2007 POA    
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 15 KM
Bouwjaar : 2022

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota Aygo X 1.0 VVT- i MT Premium| Half leder| JBL| Keyless

Nu tijdelijk 

€ 23.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 390,- per maand!*

PRIVATE LEASEPRIVATE LEASE AUTO VAN DE WEEK AUTO VAN DE WEEK

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

OOK VOOR

ELEKTISCH RIJDEN
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Elke laatste week van de maand kunt u tegen een extra aantrekkelijk 
tarief uw personeelsadvertentie plaatsen in de weekbladen 
De Hint - Eyckelbergh - PC55. Speciale kortingen tot wel 50%!

JOUW 
VACATURE

IN ONZE 
WEEKBLADEN?

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!
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Prins Remorques 2.0 
en Adjudant Zonk  
presenteren het 

Carnavalsprogramma 2023

Vrijdag 17 februari  
13.30 Opening Carnaval 2023 door Prins Remorques 2.0 met de 55-Plus middag m.m.v. DJ Jan Leijten.

14.00 Bekendmaking van de 22e Seniorenprins van Hapert.

20.00 Sleuteloverhandiging in het gemeentehuis in Bladel.

Zaterdag 18 februari
10.30 Bezorgen van fruitschalen bij de zieken in Hapert. 

13.30 Opening Top 11 Café. 
14.00 Live uitzending van de Carnavals Top 11, met de beste carnavalshits aller tijden.

15.00 Presentatie Paar van het Jaar 2023.

15.05 Vervolg Top 11 Café met een mix van muziek en entertainment.

20.00 Openings-Prinsenbal m.m.v. van de OfGeZatBand.

23.00 Uitreiking van “de Lachebek” 2023 door Nar Toelie

23.11 Uitreiking Hoogste Onderscheiding van Verdienste 2023.

Zondag 19 februari
11.00  Carnavalskerkdienst, muzikaal verzorgd door 

 Zanggroep UGHODA.
14.11  Vertrek van de Hapertse Carnavalsoptocht

Route: MFA Hapert, Kerkstraat, Markt, Kerkstraat,

      Ganzestraat, Lange Schoor, Molenstraat, Lijsterstraat,

   Leeuweriklaan, van Gerwenstraat, van den Elsenstraat. 

16.30 Uitreiking Ere-onderscheiding Jeugdcarnaval. 

16.45 Prijsuitreiking van de jeugdoptocht.

19.00 Haoperts Carnavalsbal m.m.v. de band “De Heeren van”

21.00 Prijsuitreiking van de Hapertse Carnavalsoptocht

Maandag 20 februari
13.00 Startschot en vertrek van de KempenOptocht vanaf MFA “Hart van Hapert”.

Route:  Oude Provincialeweg, Lindenstraat, Lijsterstraat, 

  Molenstraat, Kerkstraat, Nieuwstraat.

14.30 Finish-defi lé van de KempenOptocht in de Nieuwstraat door Prins Remorques 2.0.

15.00 Grandioos feest in de MFA Hart van Hapert met DJ Van de V.

19.15 Prijsuitreiking KempenOptocht met aansluitend Prinsenbal m.m.v. DJ Van de V.

Dinsdag 21 februari
09.30 Bezoek aan d’Ouwe Pastorie, de Hapertse Kluis en de oudste inwoner van Hapert. 

12.30  Kroegentocht langs de Hapertse kroegen.

14.30 Grote kindermiddag in MFA Hart van Hapert.

17.00  Gevarieerd muzikaal programma in de grote zaal verzorgd door DJ Marcel.

19.00 Verzuipen de Jeugdprins en afsluiting Jeugdcarnaval.

20.30 Sluitingsbal van Carnaval 2023 met medewerking van DJ Marcel.

23.00 Prins Remorques 2.0 wordt op gebruikelijke wijze uit zijn functie ontheven. 

hoofdsponsor

Tot ziens in 

MFA HART 

VAN HAPERT

33ste KempenOptocht 2023 
                15 wagens en            8 grote loopgroepen
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louwers-hanique

Richard Pauly Tegel-
werken & Tegelverkoop

Chinees restaurant 
Bamboo Inn

Glas-/Schildersbedrijf
Lemmens

corebouw

De Kort Luchttechnische 
installaties

Habufa 
Meubelen BV

Roadservice De Kempen 

Fortune Coffee 
Regio Hapert

Snelders Consulting

Piet Hoevenaars 
Sign Industries

Loonbedrijf 
Waterschoot

MCB Direct

ISL installatiebedrijf

bma Verhuur

Partycatering ‘t Pierke

Nieles Electrotechniek

Werken 
in de Kempen

P. Pruijmboom en Zn 
Metaalhandel

Castelijns 
sloopwerkzaamheden & asbestsanering

Kempen Packaging
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Leijten Verspaning

Brima automatisering

Janne Wouters 
Goudsmid - Juwelier

Hypotheekhulp.nl / Lamers & Van de Wijdeven
Werner van Gestel

De Houtwinkel Bladel
Stappaerts mode en wonen

Autobedrijf van Mossel Hapert BV
Woontrend Hapert

Gijsbers Installatietechniek B.V.
Cafè ‘t Pleintje

Bouwbedrijf van Gisbergen
Van Dingenen Transport BV

“Haar” Salonneke is er ook voor “Hem”
Auto Goossens

Heyberg brandwering
Zeefdrukkerij Fiers Hapert

Isitec Benelux BV
J. van Uijthoven en Zn bv
Groenrecycling Hapert

Brocante Chez Nous
Schoonmaakbedrijf Keurig en Schoon

Installatiebedrijf Bram Vosters
Wijnslijterij Hendriks

Automobielbedrijf Mink
Matrex Molds

Hoveniersbedrijf Rob Veron
DA Antonius

Podopraktijk De Kempen
Lavrijsen Haarden

VGL Logistics
Trekpleister

Kempengenot
Revast Makelaardij

Restaurant 38 Hapert
Wil Wouters installatietechniek BV

De KempenOptocht is 
kleinkunst met een grote ‘K’ 

en genieten met een grote ‘G’.

Cafetaria
de zaak

maandag

20 februari

Dijkmans bestratingen

Boertien Klimaattechniek

Aannemersbedrijf 
Jan Coolen

SSB Stucwerken

Wintermans 
bestratingen BV

Jansen Internetservices

hoofdsponsor

Yooker
Online marketing

 met   15 wagens        en 8 grote loopgroepen
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Collegeleden van de gemeente Bladel hebben in 
aanloop naar carnaval poolshoogte genomen bij 
verschillende wagenbouwers. 

Inmiddels hebben zij een bezoek gebracht aan onder 
andere De Tegensputters, De Feestbeesten, JVC De 
Koekwauze, De Buntbengels, De Geintrappers, CV 

Steekje Los, De Hoaihossers, CS Ge Kekt Mer en 
CV De Vrienden van… Er is enthousiast gebouwd. 
We kijken uit naar een bruisend carnaval!

Sinds 2020 voert de gemeente Bladel de 
‘subsidieregeling duurzame energie voor 
particulieren’ uit. Inwoners van de gemeente 
Bladel vroegen vorig jaar massaal subsidie aan 
om hun huis te verduurzamen. Dit was voor de 
gemeenteraad reden om het subsidiebudget 
2022 van € 250.000,-  te verhogen naar 
€ 410.000,-. 

Met het restantbedrag uit 2021 was er in 2022 in totaal 
€ 555.000,- te verdelen. De inwoners van de gemeente 
Bladel kregen vorig jaar in totaal € 411.000,- uitgekeerd 
voor duurzame maatregelen aan hun koopwoning. Er is 
dus nog geld over. 

Wat opviel was dat bijna de helft van de subsidie naar 
de aanschaf van zonnepanelen ging. Daarnaast was het 
aanbrengen van glasisolatie en de overstap naar een 
warmtepomp ook sterk in trek. Het is goed om te zien 
dat inwoners van de gemeente Bladel zo enthousiast 
aan het verduurzamen zijn. 

Beschikbaar bedrag in 2023
Met het restantbedrag van vorig jaar is er in 2023 
€ 494.000,- te verdelen voor duurzame maatregelen 

aan koopwoningen. Daarbij moet de aanvraag achteraf 
ingediend worden, tot 12 maanden na realisatie van de 
duurzame maatregel. De manier van aanvragen is in 
2022 aangepast, omdat bedrijven door de grote stijging 
in aanvragen de duurzame maatregel niet meer binnen 
6 maanden konden realiseren. Nu loopt de 
subsidieregeling van de gemeente Bladel gelijk met de 
landelijke subsidieregeling van de Rijksoverheid. 
Huiseigenaren die duurzame maatregelen uitvoeren 
mogen zowel bij de gemeente Bladel als de Rijksoverheid 
(ISDE) subsidie aanvragen.

Een kijkje bij de wagenbouwers!

Subsidieregelingen duurzame energie 

Inwonerspanel 
gemeente Bladel
Doe mee!

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      De Uitgang 12, verbouwing bijgebouw;
•      Bleijenhoek 73, aanpassen bestaande uitrit.

Hapert
•      Industrieweg 23, plaatsen reclame aan pand.

Verleende omgevingsvergunning

Hoogeloon
•       Casterseweg 9, kappen van een boom. 

Datum besluit: 3-2-2023.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hoogeloon
•       Hoofdstraat ongenummerd, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het gebruiken van een 
badkamer als studio. Datum besluit: 2-2-2023.

Bladel
•       Molenstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een 

woning en het aanleggen van een inrit.

Vergunning APV-Bijzondere wet

Hoogeloon
•       Donateursactie voor vereniging V.V. Hoogeloon 

van 25 t/m 30 september in Hoogeloon. 
Datum besluit: 7-2-2023.

Bladel
•       Markt, organiseren Blaalse carnaval 2023. 

Datum besluit: 2-2-2023;
•       Europalaan 3, plaatsen van bouwcontainer op 

gemeentelijk terrein 13-2 t/m 20-3 parkeerstrook 
tegen de heg. Datum besluit: 6-2-2023.

Verkeersbesluit algemeen 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s

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

Beukenbos 38 in Bladel
Boogschutter 17 in Hapert

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

De gemeente Bladel wil dit jaar haar vrijwilligers 
in het zonnetje zetten! Als blijk van waardering 
wordt voor onze vrijwilligers in oktober 2023 een 
feestelijke avond georganiseerd. 

In de maanden voor deze feestavond wil de gemeente 
een aantal “stille” vrijwilligers een bloemetje geven. Wij 
denken daarbij aan mensen die zich al jarenlang vrijwillig 
inzetten en daar heel bescheiden over zijn. Die 
vrijwilligers die altijd voor anderen klaar staan, maar er 
niet van houden om in de belangstelling te staan. 

Ken jij zo iemand? Je kunt dit t/m 3 april 2023 aan ons 
doorgeven via het digitale aanmeldformulier op de 
website van gemeente Bladel: 
www.bladel.nl/aanvraag-compliment-stille-vrijwilliger. 

Voor vragen of voor meer informatie kun je contact 
opnemen met vrijwilligersondersteuner Yvette Prummel, 
via telefoonnummer 06- 1558 1283 of mail naar 
vrijwilligersondersteuner@bladel.nl.

Compliment  voor “stille” vrijwilliger!
Ken je iemand die een bloemetje verdient?

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Aloush, A.  Klaproos 12, 5527 KH Hapert 06-02-2023 Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 
20 maart 2023. In het bezwaarschrift moet staan 
tegen welk besluit je bezwaar maakt en waarom. 
Verder moet je uw naam, adres, telefoonnummer en 
de datum vermelden én het bezwaarschrift 
ondertekenen.
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Door Renate Matthijssen

BLADEL/HAPERT - Regelmatige be-
zoekers van Ut Dierenwaaike in Hapert 
hebben het vast al gezien. Er wordt hard 
gewerkt, vooral op vrijdagochtend. Dan 
bouwen gemiddeld vier leerlingen van de 
Praktijkschool van het Pius X-College aan 
een nieuw verblijf. De derdejaars bouw die 
op school blijven, bouwen broedhokken in 
oud-Hollandse stijl.

School midden in de samenleving
Het Pius X-College zet steeds meer in op het 
verbinden van school met de maatschappij. 
Een perfect voorbeeld daarvan is het hulp die 
de leerlingen leveren bij Ut Dierenwaaike. Ze 
zien wat ze maken, waarvoor ze het maken 
en ze komen in contact met de vrijwilligers 
die de dorpsboerderij onderhouden. Docent 
Kevin Daniëls vertelt: “Voor onze leerlingen 
is het een mooie manier om werkervaring op 
te doen. De naam van de school zegt het al 
Praktijkschool maar écht in de praktijk wordt 
het meeste geleerd. Daarom hebben we een 
interne stage waar dit project een onderdeel 
van is. Ontzettend fijn dat deze samenwer-
king tot stand is gekomen.”

Klusje voor de zomer
Mike is het met zijn docent eens, al staat hij 
heel even aan de zijlijn. Pleisters moeten het 
bloeden stoppen. “Hoort er ook bij”, lacht hij. 
“Peer schoot uit met de boormachine. Of ik 
trok niet snel genoeg terug. Ik heb nu drie 
pleisters geplakt, maar dat helpt nog niet 
echt.” Ook van die ervaring leert hij. Peer 
deed het niet opzettelijk natuurlijk. “Zal wel 
komen omdat ik zo’n koude handen heb. Ik 
vind dit meer een klusje voor in de zomer.” De 
vrijwilligers lachen: “Wij ook, alleen is dan het 

broedseizoen al voorbij en hebben we niet 
zoveel meer aan het hok dat jullie nu aan het 
maken zijn.” Het blijkt namelijk een schuilhut 
voor kuikentjes te zijn. Yaya: “We hebben ge-
hoord dat als de kuikens vrij rondlopen, ze 
gepakt worden door de kraaien, die ze opvre-
ten. Dat is zielig en daarom is het goed dat wij 
dit hok maken.”

Broedhokken
Op school wordt ondertussen ook hard ge-
werkt. Verspreid over Ut Dierenwaaike komen 
gezellige broedhokken voor de eenden en 
ganzen. Vrijwilliger Bert: “Die gaan we over 
het hele terrein verspreiden, zodat er voor de 
bezoekers iets te kijken is. We zijn sowieso 
hard aan het werk om het hele terrein aan te 
pakken. We hebben een klimtoestel voor de 
geiten geplaatst en een nieuwe compostbak 
gemaakt. Een enthousiast groep vrijwilligers 
houdt het hier aan de gang.” De pas geboren 
geitjes worden door moeder geit nog even 
weggehouden van het klimtoestel maar het 
zal een kwestie van weken zijn voordat ze het 
gaan testen.

Alles beter dan in de klas
De palen zijn op maat gezaagd, het beton-
ijzer geknipt en daarna is het een kwestie 
van monteren. Die klus vindt Peer het leukst. 
“Op school doen we ook wel zulke dingen 
maar meestal moeten we het na afloop weer 
uit elkaar halen om de materialen voor een 
ander project te gebruiken. Dat dit hier jaren 
zal staan, is mooi. Dat heb je echt resultaat.” 
Hij is het liefst op het terrein aan het werk. 
“Alles beter dan in de klas zitten”, verduidelijkt 
hij, terwijl hij nog een flinke klap geeft op de 
krammen die het gaas op het hout moeten 
houden. Ook Yaya geniet: “Ook al is het er nu 
eigenlijk te koud voor, vind ik dit toch fijner 
dan op school.” Docent Kevin leent hem zijn 
handschoenen en dat helpt een stuk, de ene 
kram na de andere gaat met spoed het hout 
in.

Leren van de ervaring
Ondertussen komen de ganzen nieuwsgierig 
naar het hek om te kijken wat er gebeurt. Ze 
maken een hoop kabaal. Meer kabaal dan in 
de klas, zeker? “Nee”, is Kevin stellig. “Onze 
leerlingen zijn niet gemaakt om acht uur 
op een stoel te zitten en dat is prima. Daar-
om hebben ze ook heel veel praktijklessen, 
meestal op school waar ze de basisvaardig-
heden leren. Op projecten als deze leren ze 
van ervaren mensen.” Van Jan bijvoorbeeld, 
die in zijn werkend bestaan timmerman was. 
“Jongens, kom eens kijken”, maant hij de jon-
gens. “Hier heb je hout neergegooid, dat ligt 
niet vlak op de grond. Het is een kwestie van 
uren voordat het krom getrokken is en dan 
hebben we er niks meer aan. Als het plat op 
de grond ligt, is er niks aan de hand.” De leer-
lingen leggen het recht. Weer iets geleerd. 

“Dat vind ik leuk, mijn kennis doorgeven”, 
aldus Jan.

Uitdagend en leerzaam
Nog een paar weken dan moeten de ver-
blijven en broedhokken klaar zijn want het 

broedseizoen begint bijna; daar is nog een 
beetje meer zon en hogere temperaturen 
voor nodig. De leerlingen bouwen nog even 
door en hopen op een soortgelijk uitdagend 
en leerzaam project voor de volgende peri-
ode.

Alles beter dan in de klas zitten
Leerlingen Praktijkonderwijs maken broedhokken en een schuilhut voor Ut Dierenwaaike

Het Pius X-College zet steeds meer in op het verbinden van school met de maatschappij. Een perfect voorbeeld daarvan 
is het hulp die de leerlingen leveren bij Ut Dierenwaaike. Ze zien wat ze maken, waarvoor ze het maken en ze komen 
in contact met de vrijwilligers die de dorpsboerderij onderhouden. Docent Kevin Daniëls vertelt: “Voor onze leerlingen 
is het een mooie manier om werkervaring op te doen. De naam van de school zegt het al Praktijkschool maar écht in 
de praktijk wordt het meeste geleerd. Daarom hebben we een interne stage waar dit project een onderdeel van is.”

Broedhok voor eenden en ganzen

Vl.n.r. Yaya, Peer en Mike

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!

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

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

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN 

  

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

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

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

                                                                                                                  

Gordijnen
Al vanaf € 34,50 p.m1
Incl. Gratis inmeten en plaatsen,
snelle levering uit eigen atelier!

Nieuwe collectie
overgordijnen &
inbetweens!

Nieuwe collectie

Ondernemend typje gevraagd
De Hapertse Hofdame uitgeroepen zijn tot ‘Retailer van het Jaar’

Door Renate Mattijssen

HAPERT - Bijna twee jaar geleden open-
de de deuren van De Hapertse Hofdame, 
een gezellige winkel mét Postagentschap 
in Hapert. Gerund door Hilde Scholtens 
en Marije Fransen-Dona die worden bijge-
staan door een aantal vrijwilligers. Na twee 
jaar is het tijd om de balans op te maken en 
PC55 kijkt even mee.

Sociale dorpswinkel
“Toen we begonnen met deze winkel, hebben 
we afgesproken om na twee jaar te kijken 
waar we stonden”, vertellen Marije en Hilde. 
“Allereerst moeten we zeggen dat we su-
pertrots zijn op onze winkel. Er is bijna geen 
moment waarop er geen klanten in de winkel 
zijn. Ze lopen binnen voor een leuk cadeautje, 
een boek of om een pakje op te halen of te 
versturen. Het sociale stukje is heel belang-
rijk, we hebben de tijd of we maken tijd voor 
de klanten. We zijn een écht dorpswinkel en 
dat willen we zo houden. Maar…..” Oei, nu 
komt het! “We kunnen het niet meer met z’n 
tweeën; het wordt langzaamaan te veel. De 
balans is weg. We hebben er allebei een baan 
naast, waar we gelukkig van worden en die 
we willen blijven doen.”

Hulp gevraagd
Het idee is dat er iemand bij komt in de VOF 
die de verantwoordelijkheid over de winkel 
mee wil gaan dragen. De dames leggen uit: 
“Dat willen we formeel vastleggen, dan is het 
meteen goed geregeld. We vragen niet om 

een investeerder, althans niet in geld. Wel ie-
mand die er zin in heeft om een deel van zijn 
of haar tijd te geven aan de winkel en alles 
wat daarbij komt kijken. Het moet iemand zijn 
die blij wordt van onze winkel, die het idee van 
een écht dorpswinkel omarmt, die met een 
frisse blik en enthousiasme in wil stappen. 
Kortom iemand die van toegevoegde waar-
de is. Een waarschuwing vooraf: als je in wilt 
stappen met het idee er verschrikkelijk rijk 
van te worden, bespaar je de moeite. Je kunt 
er een leuke boterham aan verdienen maar 
niet met driedubbel beleg.” O ja, er wordt 
wel één keiharde eis gesteld: “Als je partner 
wordt, moet je de eerste werkdag trakteren 
op vlaai, liefst Limburgse kroezelvlaai.”

Retailer van het Jaar
De winkel loopt goed, klanten zijn enthousiast 
en ook PostNL is blij met De Hapertse Hofda-
me. “In november werden we uitgeroepen tot 
retailer van de maand en niet geheel zonder 
trots kunnen we melden dat we nu uitgeroe-
pen zijn tot ‘Retailer van het Jaar’. Hoe mooi 
is dat? Dat hebben we in Hapert toch maar 
mooi even met z’n allen gedaan. Want wij 
hebben de winkel wel geopend maar zonder 
de hulp van onze vrijwilligers en de klanten 
die bij ons komen kopen, zouden we nergens 
zijn. Die prijs is dus voor ons allemaal.”

Meld je
Heb je belangstelling om mede-eigenaar te 

worden van De Hapertse Hofdame, meld je 
dan zo snel mogelijk. “We zoeken één per-
soon die twee dagen aan het werk wil, of 
twee personen die één dag per week zin heb-
ben in deze uitdaging. Het grote voordeel is 
dat werkdagen bij ons van 12.00-17.30 uur zijn 
en er dus tijd over blijft op een dag om ande-
re dingen te doen. Zo zien wij het ook graag: 
dat wij een klein stapje terug kunnen doen en 
iets meer tijd krijgen om een keer in de tuin 
te werken of een dagje lekker helemaal niks 
te doen.” 

Je kunt contact opnemen via e-mail info@
dehapertsehofdame.nl of 0497 78 59 06 als je 
interesse hebt of meer informatie wilt.

Hilde en Marije
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  WIST
     JE 
DAT...?

... glimlachen 
niet wordt aangeleerd, 
maar een natuurlijke 

reactie is? 

Als het zou zijn 
aangeleerd, zoals 

handgebaren, 
zou je verschillen 

zien tussen culturen. 

Ook mensen die 
altijd blind 
zijn geweest 
glimlachen.

ALLERHANDE

in de regio

Een duim omhoog voor degene die mijn sleutels gevon-
den had in de Smelen in Bladel. Doordat de sleutels zijn 
ingeleverd op het gemeentehuis heb ik ze nu weer terug. 
Ik wil hem of haar hartelijk bedanken!

Een dankbare inwoner

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

Een duim omhoog voor de jonge mensen, die zagen dat 
ik zaterdag 4 februari met mijn scootmobiel de sloot in-
tuimelde, en onmiddellijk in actie kwamen om mij en de 
scootmobiel uit de sloot te trekken en weer op het fiets-
pad te zetten.

Harrie Castelijns

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

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.

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

Weggooien is zonde
Repair Café in Bladel

Op dinsdag 21 fe-
buari  van 13.00 
tot 16.00 uur staan 
onze reparateurs 
weer klaar om u 
te helpen met het 
repareren van uw 
defecte spullen.

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

Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig 
met reparatiekennis en –vaardigheden op 
allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis 
kapotte spullen mee en gaan samen met de 
deskundigen aan de slag. 

Om lange wachttijden te voorkomen, kan er 
slechts 1 apparaat p.p. aangeboden worden.

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

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

www.kompasbladel.nl

REUSEL - Op carnaval-dinsdagmiddag 21 
februari, vanaf 13.30 uur, hebben wij in D’n 
Aachterûm een gezellige muzikale middag 
met gelegenheid tot dansen. Deze middag 
zal muzikaal verzorgd worden door de be-
kende entertainer Ad van der Palen (Reu-
selnaar van geboorte). 

Ad van der Palen uit Balen treedt sinds 1999 
op als zanger onder de artiestennaam Adje 
Palen. Hij is op en top een veelzijdige zan-
ger en entertainer, die sfeer en gezelligheid 
brengt. Hij treedt op bij diverse feesten en 
partijen, bij diverse seniorenbijeenkomsten, 
in verzorgingshuizen en is bekend door zijn 
optredens in vele zalen en cafés in zowel de 
Belgische als Nederlandse Kempen. Onlangs 
op de Seniorenbeurs in Veldhoven bracht hij 
de hele zaal in beweging met zijn fantastisch 
optreden.

Deze middag brengt hij voor ons uit zijn re-
pertoire diverse Schlagers, eigen nummers 
en allround nummers ten gehore. Zeker 
weten dat hij ons van de stoel af krijgt. Dus 
wil je een gezellige, sfeervolle, dansvriende-
lijke middag in deze carnavalstijd, kom dan 
samen met familie en/of vrienden beslist naar 
D’n Aachterûm in Reusel.

Muziek- en 
dansmiddag met 
Adje Palen in 
D’n Aachterûm

REUSEL-DE MIERDEN - Op 
dinsdag 7 maart en vrijdag 
10 maart gaan de gasten 
van de Zonnebloem afdeling 
Reusel-De Mierden lunchen 
bij de Rooi Pannen in Eind-
hoven. Het wordt weer een 
lekker en gezellig samenzijn.

Wilt u zich ook aanmelden bij Zonnebloem 
afdeling Reusel-De Mierden als gast of vrij-
williger, dan kunt u vrijblijvend informeren 
bij Ben van Limpt (Reusel), tel. 0497-336734; 
Annemie van Limpt (Hooge Mierde), tel. 013-
5091904; Joke van Rooij (Lage Mierde), tel. 
013-5092510 en Miranda Michelbrink (Hul-
sel), tel. 013-5091976.

Lunchen bij de Rooi Pannen
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Bakkerijmuseum de Grenswachter in 
Luyksgestel, het oudste bakkersmuseum 
van Nederland, bestaat 50 jaar!  Om ons 
ambacht te behouden willen we ons team 
graag uitbreiden met:

(Ambachtelijk) Bakker
We werken met elektrische ovens en een 
houtoven uit 1850. De bakker start bij aan-
vang van een bakdemonstratie met het 
stoken van de oven. Tijdens het brood maken 
vertel jij de gasten hoe vroeger het bakproces 
verliep. 

Voordat je dit zelfstandig gaat doen, krijg je 
een uitgebreide instructie. Ook zijn er mo-
gelijkheden om intern verder opgeleid te 
worden tot demonstratie bakker.

Het museum is open voor publiek op woens-
dag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Ook voor andere dagen zoeken we bakkers. 
Samen bekijken we jouw voorkeur.

Vrijwilligers voor bakkerijwinkel en 
museumkeuken
In de bakkerijwinkel ontvang je en help je op 
enthousiaste wijze onze bezoekers. Er zijn 
vele verschillende producten te koop, zoals 
broden en worstenbrood. Er is ook veel lek-
kers in onze ouderwetse snoepwinkel. 

We helpen je met een interne opleiding en 
kijken naar jouw voorkeursmomenten om 
ons te ondersteunen. 

Kom eens kennismaken. Je bent van harte wel-
kom in ons team! Elly Verrijt en Pjotr Godfried, 
0497-541314 of info@bakkerij-museum.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

T +31 6 27 42 66 76  •  E mover2912@hotmail.com

Al 25 jaar bent u in goede handen
bij Monique’s Spa Pedicure en Manicure!

Het salon gevoel bij u aan huis.
U kunt mij bellen voor info of afspraak:

LUXE AAN HUIS

Dansen voor 50+

Zaterdag 25 februari is het weer 
dansen voor 50-plussers in d’n 
Aachterûm te Reusel.

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

Van harte welkom!

EHBO Afdeling Hapert 
start bij voldoende aan-
meldingen in mei 2023 
met een EHBO-cursus.
Weet u hoe te hande-
len, zodat u de juiste 
hulp kunt bieden bij een 
ongeval rondom huis, 

sportletsel, bedrijfsongeval, reanimeren 
en verband aanleggen? Dan is er nu de 
kans om te starten met een nieuwe cur-
sus.

Tijdens onze interessante, leerzame en ge-
zellige EHBO-cursus komt het allemaal aan 
bod. De cursus vindt plaats in MFA Hart van 
Hapert en bestaat uit EHBO, reanimatie, AED, 
verbandleer en kleine ongevallen. Tevens 
EHBO aan kinderen. 

De kosten bedragen € 200,-. Dit is inclusief 
cursusboek, koff ie/thee tijdens de pauze en 
examenaanvraag. Kortom: all-in. Een aantal 
zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeel-
telijk de kosten voor een EHBO-cursus. U 
dient dit zelf bij uw verzekeraar na te vragen.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 9, 16,  
23 en 30 mei en op donderdag 1, 8, 15 en 29 
mei. Aanvang is om 19.30 uur.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ria Lavrijsen, tele-
foon 06-12675896 en email: secretariaat@
ehbo-hapert.nl

Start EHBO-cursus 
bij Afdeling Hapert
Bij voldoende aanmeldingen!

De voorbereidingen zijn klaar, vele handen 
werkten aan de laatste details van de wa-
gens en loopgroepen voor de optocht en 
jong en oud hebben de carnavalskleren al 
klaar hangen, want eindelijk kunnen we 
ons – na twee jaren zonder uitbundige car-
navalsgekte – weer onderdompelen in vier 
dagen feest. 

Hoe zie jij eruit met carnaval? Vier je carnaval 
met een vriendenclub of vereniging? Ben je 
misschien Prins Carnaval of bouwer van een 
carnavalswagen? Of sta je liever langs de 
kant om te genieten van een optocht? Hoe je 
carnaval ook viert, wij zijn benieuwd of je de 
mooiste momenten kunt vastleggen op foto 
en die met ons wil delen. 

Fotowedstrijd
Binnenkort start de Fotowedstrijd 2023. 
Daarin gaan we op zoek naar foto’s van actie-
ve inwoners en waar zij zich allemaal mee be-
zighouden. Carnaval hoort daar zeker bij! Dus 
maak alvast foto’s van de mooiste, grappig-
ste en meest carnavaleske momenten. Zorg 
ervoor dat je foto’s maakt met een minimale 
resolutie van 300 dpi of 1 MB. En dat de men-
sen die je op de foto zet die instemmen met 
publicatie van de foto(‘s).

Spelregels
Op het moment dat de fotowedstrijd van start 
gaat kun je de carnavalsfoto’s via onze web-
site aanleveren. Meer daarover lees je bin-
nenkort in onze media.

Is het geen plaatje?!

Op woensdag 15 maart mag je naar de 
stembus. Breng jouw stem uit en bepaal 
mee wat er de komende jaren in jouw pro-
vincie en waterschap gebeurt. 

Meer weten? Kijk op: 

www.reuseldemierden.nl/verkiezingen

Stem 15 maart voor 
de provinciale staten 
én waterschappen
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

MA : 12.15 - 21.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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.

ZONDAG 26 FEBRUARI

IVN-WANDELING
Op en rondom de Neterselse Heide en het
dal van de Groote Beerze. 
Vertreklocatie: Carolus Simplexplein, 
Netersel. Tijd: 09.00 uur. Gratis deelname.

VRIJDAG 10 MAART
ZATERDAG 11 MAART
ZONDAG 12 MAART

TONEELVOORSTELLING
‘DEZE VROUW IS.... UW MAN!’
Van toneelvereniging ‘t Volksvermaak.
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Tijd: vr. 10 en za. 11 maart 20.00 uur en 
zo. 12 maart 14.00 uur. Entree: volw. € 11,00 
en kinderen tot 12 jaar € 6,00. 
Het is een klucht in 4 bedrijven. 

  
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.

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.

DUYSELS 
MUZIEK CAFÉ
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Aanvang: 16.00 uur. Entree: € 5,00.
3e editie met de band Bingo. Met een hapje,
drankje en fijne muziek!

ZATERDAG 1 APRIL
ZONDAG 2 APRIL

1E IMANTS GRENSTRAIL EN
HOLLANDERSHOEVE 
MINI-SURVIVALRUN
Start en finish: sportpark Den Hoek,
Sportpark 7, Reusel. Tijd: za. 1 april vanaf
17.00 uur voor jeugd t/m 15 jaar en zo. 2 april
09.30 uur start 22 km, 10.00 uur start 16 km
en 10.30 uur start 8 km. Organisatie:
AVR’69 Reusel en ARAC Arendonk (B). 

ZATERDAG 15 APRIL
ZONDAG 16 APRIL

4E MEERLANDENRIT
AUTOTOERTOCHT
Vertrek: Best Western Hotel Nobis Asten,
Nobisweg 1, Asten. Route-afstand: ± 700 km 
in 2 dagen. Een tocht door Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland. Org.: autotochten.nl 

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



25 17 februari 2023 VERMAAK

HAPERT - De Triomfmars waarmee het 
carnavalsconcert van Kunst Adelt uit Ha-
pert opende, had beter tot het einde be-
waard kunnen blijven. De muzikanten heb-
ben namelijk weer iets om trots op te zijn. 
Afgelopen weekend kwamen alle creatieve 
carnavaleske hoogtepunten van de afgelo-
pen jaren voorbij en voor de bezoekers wat 
dat een feest der herkenning en een prach-
tige aanloop naar carnaval.

Bomvol vermaak
De avond zat bomvol vermaak: het is schier 
onmogelijk om een opsomming te geven van 
alle hoogtepunten want die waren er veel. Be-
zoekers genoten van de acts die ze in deze – of 
soms in andere – vorm al eens eerder zagen. 
Zó goed dat een herhaling helemaal geen pro-
bleem was. De Slagwerkgroep pakte uit met 
maar liefst vier acts, waarbij zonder discussie 
de act met de lichtgevende drums en de veer-
tjes de mooist was om naar te kijken.

In ’t zonnetje
Presentator Ludo Faes moest het deze keer 
doen zonder zijn vast maatje Theo Jansen die 
verhinderd was. Hij bracht het er prima vanaf, 
wist goed te improviseren en durfde het zelfs 
aan om een liedje te zingen, ter ere van het 
vorige presentatieduo Jan en Frans. Het was 
voor iedereen een ware ‘trip down Memory-
lane’. Anders dan voorgaande jaren werd niet 
de nieuwe Haopertse Gaoper onthuld, dat 
is in september al gebeurd maar door een 
verrassende buut van de voorzitter van het 

genootschap, werden de nieuwe Goaopers 
Johan van de Ven en Jan Kerkhofs wel even 
in het zonnetje gezet.

lapstick van de bovenste plank
Dr. Bernard, De Tupclub, de Country-minnen-
de jeugd de zwembadact, de pingpongact 
en natuurlijk de Vier Dames die een aantal 
inwoners van Hapert op de hak namen: al-
lemaal amusante stukjes om naar te kijken. 
Sprong er dan niets bovenuit? Jazeker wel: 
De Zottenband. Slapstick van de bovenste 
plank: goed gedoseerd, grappig, muzikaal en 
verrassend. 

Complimenten voor dirigent Erik Somers die 
een hoofdrol speelde en zijn schoen verloor 
bij de voorstelling van vrijdag. In het vuur van 
zijn spel schopte hij de schoen zo hard uit dat 
die ergens in het plafond verdween. Die komt 
er na carnaval wel weer uit. Op één schoen 
blijk je prima te kunnen blijven dirigeren.

Uiteraard konden de concerten niet door-
gaan zonder de aanwezigheid van Prins Re-
morques 2.0 met zijn gevolg. Hij zong een 
eigen tekst op ‘Ons moeder zeej nog’ en be-
wees daarmee dat het Haperts carnaval dit 
jaar weer een enthousiaste aanvoerder heeft. 
Kunst Adelt is klaar voor het feest en richt 
zich komende tijd weer op serieuzer zaken. 
Voor de bezoekers van het concert carnava-
lesk was het een lange zit maar geen verve-
lende omdat zij van het begin tot het einde 
prima vermaakt werden.

Slapstick van de 
bovenste plank
Succesvol Carnavalsconcert Kunst Adelt 
pakt terug op het verleden

Foto: IgorFotografie

REUSEL - De Grensloop 
gaat offroad. De Imants 
Grensloop wordt Imants 
Grenstrail. Vanaf dit jaar 
verandert er het één en 
ander bij de Grensloop, 
zoals die de afgelopen 
jaren geweest is. AVR’69 

heeft het evenement verplaatst van de za-
terdag naar de zondag en de Grensloop is 
een Grenstrail geworden. Zondag 2 april 
staat deze trail voor de eerste keer op het 
programma.

De Imants Grenstrail voert je dwars  door de 
natuurgebieden het Beleven en het Zwart-
ven, beiden beheerd door het Brabants Land-
schap. Vervolgens volg je de Talanderroute 
door het Hoge vijverbos in België. Je keert 
terug via het poelenpad richting het sport-
park in Reusel. Er kan gekozen worden uit 
afstanden van 8, 16 en 22 km. Start en finish 
is op sportpark Den Hoek in Reusel. 

Hollandershoeve Mini-Survivalrun
De Hollandershoeve Mini-Survivalrun, voor 
de jeugd t/m 15 jaar, is op zaterdag 1 april.
Het concept van de Mini-Survivalrun veran-
dert dit jaar niet. Dit evenement blijft staan 
op de zaterdag aan het einde van de middag. 
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen aan deze 
survivalrun meedoen.

De Hollandershoeve Mini-Survivalrun is een 
spannende maar leuke hardloopronde, met 
diverse hindernissen, welke het nodige spek-
takel zullen opleveren. Start en finish zijn bij 
het clubgebouw van AVR‘69, Sportpark 7 in 

Reusel. De loopafstanden zijn voor kinderen 
t/m 8 jaar 900 meter (1 ronde), kinderen van 
9-10-11 jaar 1800 meter (2 ronden) en kinde-
ren van 12-13-14-15 jaar 2400 meter (3 ron-
den).

Het programma voor beide dagen:
-  Zaterdag 1 april: vanaf 17.00 uur Mini-Survi-

valrun voor jeugd t/m 15 jaar. 
-  Zondag 2 april: 09.30 uur start 22 km,  

10.00 uur start 16 km en 10.30 uur start 8 
km 

Start en finish voor beide evenementen is op 
sportpark Den Hoek, Sportpark 7 in Reusel.
Inschrijven voor beide evenementen is vanaf 
nu mogelijk via www.avr69.nl. Organisa-
tie: AVR‘69 Reusel en ARAC Arendonk (B).  
Contact en meer informatie: 

grenstrail@avr69.nl
www.avr69.nl

1e Imants Grenstrail en 
Hollandershoeve Mini-Survivalrun
Zaterdag 1 en zondag 2 april

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

VAN EEN NATJE 
EN EEN DROOGJE

Het goede begin is het halve werk. Wat 
jouw klus ook wordt, zorg voor het 

juiste materiaal. Til jij jouw interieur 
naar een hoger niveau. Wij vertellen hoe 

eenvoudig je dat doet.

Even een muurtje doen?
Vraag om advies in onze winkel

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nlDESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaarbijzonder betaalbaar
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VERDIEN €3000,- tot €4500,-

AFWISSELEND WERK IN EEN GEZELLIG TEAM

INFORMEEL FAMILIEBEDRIJF

SOLLICITEER NU ALS
CAM PROGRAMMEUR

MAIL NAAR WERKENBIJ@VANRIETMETAALBEWERKING.NL
OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP VANRIETMETAALBEWERKING.NL/VACATURES
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Hendor Pompen B.V. is een familiebedrijf en een gerenommeerde fabrikant van 
kunststof centrifugaalpompen en filtersystemen. Opgericht in 1948 en inmiddels 
uitgegroeid tot een internationale speler met distributiepunten in Azië, Amerika en 
Europa. De in Bladel ontworpen en geproduceerde producten worden geëxporteerd 
naar meer dan 50 landen. 

Hendor is op zoek naar een:

CNC-frezer
In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• Zelfstandig programmeren van onze SCM Morbidelli portaalfrees
• Vervaardigen van kleine series kunststof onderdelen op de Morbidelli
•  Back-up bij afwezigheid van een van je collega’s voor bediening van de Quaser 

freesbanken of CNC-draaibank

Wat breng je mee?
• Opleidingsniveau LBO of MBO of vergelijkbaar door werkervaring 
• Je hebt ruimtelijk inzicht en kunt tekeningen lezen
• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd 
• Je bent gewend om de handen uit de mouwen te steken 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
•  Je bent een teamplayer en hebt een proactieve, praktische en flexibele  

houding

Wat biedt Hendor?
• Een uitdagende, veelzijdige functie 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• 38-urige werkweek; werktijden van 7.30 tot 16.45 uur en op vrijdagmiddag vrij
• Een schone werkomgeving; Hendor verwerkt alleen kunststof
• Prettige, informele werksfeer in een leuk team met 34 collega’s

Heb je interesse?
Mail dan je sollicitatie met CV naar marja@hendor.com of bel naar 0497-339388 
Je kunt je sollicitatie ook per brief sturen naar Postbus 9, 5530 AA Bladel

Voor meer informatie over Hendor, zie www.hendor.com

Hendor Pompen B.V. is een familiebedrijf en een gerenommeerde fabrikant van 
kunststof centrifugaalpompen en filtersystemen. Opgericht in 1948 en inmiddels 
uitgegroeid tot een internationale speler met distributiepunten in Azië, Amerika en 
Europa. De in Bladel ontworpen en geproduceerde producten worden geëxporteerd 
naar meer dan 50 landen. 

Hendor is op zoek naar een:

Expeditie medewerker
In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• Testen van de pompen en de resultaten vastleggen in het systeem
• Verzendklaar maken van onze producten
• Inpakken van (export)zendingen
• Laden en lossen van uitgaande en inkomende goederen
• Controle van inkomende goederen
• Overige voorkomende werkzaamheden op de afdeling expeditie

Wat breng je mee?
• Je werkt gestructureerd 
• Je bent in staat om fysieke werkzaamheden te verrichten
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Je bent een teamplayer en hebt een proactieve, praktische en flexibele houding
•  Je bent in het bezit van een Veiligheidscertificaat Vorkheftruck of je bent bereid 

deze training te volgen

Wat biedt Hendor?
• Een uitdagende, veelzijdige functie
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• 38-urige werkweek; werktijden van 7:30 tot 16:45 uur (1 dagdeel vrij)
• Prettige, informele werksfeer in een leuk team met 34 collega’s

Heb je interesse?
Mail dan je sollicitatie met CV naar marja@hendor.com of bel naar 0497-339388 
Je kunt je sollicitatie ook per brief sturen naar Postbus 9, 5530 AA  Bladel
Voor meer informatie over Hendor, zie www.hendor.com

Tractorchauffeur

Loonbedrijf 
van Raak B.V.

is op zoek naar een:

Loonbedrijf van Raak B.V         De Luther 4 5095 AC  HOOGE MIERDE 

Tractorchauffeur

Loonbedrijf 
van Raak B.V.

is op zoek naar een:

5095 AC  HOOGE MIERDE 

Heb jij:
• Een tractorrijbewijs.
• Ervaring met landbouwmachines.
•  Een fl exibele instelling m.b.t. 

werkzaamheden en werkti jden.
• Een technische achtergrond (is een pre).

Dan bieden wij jou:
•  Een pretti  ge werkomgeving 

in een gemoti veerd team.
• Salaris conform CAO.
• Een fullti me baan.

Solliciteren naar 
deze functi e? 
Ben je geïnteresseerd in 
de functi e, 
stuur dan je CV naar 
j.vanraak@loonbedrijfvanraak.nl  

Voor meer informati e mag je 
alti jd bellen naar 013-509 1361.

Ben jij op zoek naar een 
uitdagende baan in de 

agrarische sector, 
reageer dan direct!

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een interieurverzorg(st)er. Door jouw
gedegen schoonmaak zorg jij voor een prettige werkomgeving voor je collega’s. 

Als interieurverzorg(st)er bij Inno-Tec krijg jij:
- Een contract van 10 uur per week, met mogelijkheid tot groei in uren op de langere
termijn
- Uren en werkdagen zijn (deels) zelf in te delen in overleg met Inno-Tec
- Een stabiele en veilige werkplek
- Pensioensopbouw, vakantiedagen naar ratio, personeelsuitjes en vers fruit

SLUIT JE AAN BIJ ONS TEAM!

VACATURE
INTERIEUR
VERZORG(ST)ER

INNO-TEC NEDERLAND BV TE RIETHOVEN

MEER INFO? NEEM CONTACT OP MET SIMONE VAN GROTEL VIA
VACATURES@INNO-TEC.NL OF  040 2044822

WWW.INNO-TEC.NL
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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.

26 FEBRUARI MEGA VLOOIENMARKT
Tennishallen Eindhoven Noord, Vijfkamplaan. 
2 hallen bomvol. 09.00-16.00 u. Entree: € 2,50 
p.p. www.timmermansevenementen.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.

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.

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

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

Transporter jongensfiets, wielm. 24 inch, 
handrem en terugtraprem, zwart, z.g.a.n. € 60,-.
Tel. 06-53416897.

Puch moederfiets, wit/brons, 7 versnellingen, 
2 jaar oud, z.g.a.n. € 150,-. Tel. 0497-842454.

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

Badkamer designradiator, wit, 50x180, z.g.a.n., 
voor 4 handdoeken. € 50,-. Tel. 06-11608256.

Zwarte herenfiets, 7 versnellingen, fietsrekje 
voorop, dikke banden, framehoogte 60 cm. 
I.g.st. Tel. 0497-384522.

20 stuks tijdschriften Leven in Frankrijk. 
Diverse jaargangen. € 5,00. Tel. 06-51005062.

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

Dames ski jack, merk Maier, zwart met wit-rode 
biezen, wind- en waterdicht, maat 44. 
€ 25,-. Foto evt. via app. Tel. 06-51005062.

Viswormen, per bakje € 1,25. ± 15 per bakje 
(dendrobaena veneta). Tel. 06-19141099.

Accu schroef-boormachine, nieuw in doos. 
2 machines, 2 accu’s. € 30,-. Met accessoires. 
Tel. 06-20816618.

Hogedrukreiniger op benzine, nieuw in doos. 
€ 125,00. Tel. 06-20816618.

2 Farad dakdragers, lxbxh 122x6x3 cm, € 50,-.
Tel. 06-57657250, Bladel.

GEVONDEN: Zak hondenvoer in de Julianalaan.
Ophalen bij Gerda de Kok, Markt 12. Tel. 385557.

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

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

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: 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.

GEZOCHT: Huurwoning voor echtpaar, 
64 en 65 jaar. Tot € 900,-. Tel. 06-22933247. 
Email: groengraaf@gmail.com

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

GRATIS AF TE HALEN: Luxe bed met skai 
bekleding, compleet, afm. 2x2 meter, hoge 
rugleuning. 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: Tijdschriften o.a. Libelle. 
Tel. 06-20777677.

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

GRATIS AF TE HALEN: Blauw kunststof tuinset 
met kussens, i.g.st. En kiezels voor weg-
verharding of bodem vijver. Tel. 0497-381333.

GRATIS AF TE HALEN: Wasdroger. 
Tel. 0497-382972.

GRATIS AF TE HALEN: 2/3 zits bruine, leren 
banken. Tel. 06-27133910.

GRATIS AF TE HALEN: Hout voor open haard.
Tel. 06-57657250, Bladel.

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

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

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

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

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

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: Oude tv en/of computer of stereo, 
kom ik gratis ophalen, omgeving Bladel. 
Tel. 0497-387001.

GEVRAAGD: Grote kamerplanten, maakt niet 
uit welke soort. Kom ze graag gratis ophalen. 
Ze komen in een terrarium. Tel. 06-43717251.

GEVRAAGD: Lego, Duplo e.d. voor mijn 
kleinkind met een visuele beperking. Alles is 
welkom. Maria van Herk, tel. 06-13973826.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor particuliere 
inwoners van de gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot 
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- tot een maximum van 40 woorden. 

Het meeltje blijft staan tot u het weer afmeldt of 
het wordt vervangen door een recenter meeltje van 
een ander indien er een groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adresgegevens en 
telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur worden aange-
leverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor 
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen) 
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan 
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten e.d.. Boven 
de 20 woorden betaalt u € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situ-
aties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en be-
paalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt wekelijks gratis verspreid in de gemeente Bladel, 
de gemeente Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. Oplage 17.300 ex.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties staan vermeld op de website www.pc55.nl.

Note:
Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. 
Zonder deze gegevens komt het bericht niet in aanmerking voor plaatsing. PC55 behoudt zich het recht voor om berichten 
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoe-
ding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55 
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Het is niet toegestaan de inhoud van de krant te vermenigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Redactie & Contactgegevens
PC55
Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert
Telefoon: 0497 - 844 588    PC55 is aangesloten bij
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GRATIS

GEVONDEN
GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

BLADEL - Toneelclub ’t Volksvermaak kan 
eindelijk weer de bühne op. En hoe!  Een 
komedie die, als alles goed gaat, alle voor-
gaande voorstellingen zal overklassen. 
Zeker de fratsen bij de hoofdrolspeler (of 
speelster?) zijn anno 2023 zeer gewaagd 
maar niet ‘grensoverschrijdend’. Al hebben 
regisseurs Jos van Riel en Hannie Loonen 
die discussie wel gevoerd met alle spelers.

Uit de comfortzone
Er wordt veel gelachen, soms ook met een 
beetje spanning erbij, tijdens de voorberei-
dingen, die vanwege drukte in Den Herd tij-
delijk bij Ad Paridaans plaatsvinden. De club 
is unaniem blij dat ze straks weer op het po-
dium kunnen. Marieke staat, of beter gezegd, 
ligt zelfs te popelen om weer te spelen. “Fijn 
om weer iets te doen dat niet alledaags is”, 
zegt ze. Maud vervolgt: “Heerlijk om weer uit 
die comfortzone te kunnen gaan, ook al is het 
deze keer heel hard werken omdat ik 80% 
van het stuk op het podium moet staan.” Re-
gisseur Jos van Riel is verheugd dat ze weer 
kunnen spelen. Hij noemt het een ‘zeer ge-
waagd stuk’. “Dit stuk kan beter zijn dan alle 
vorigen, echt een klapper, mits alles goed 
wordt neergezet.”

Lachsalvo’s
Ina mag een ‘rotwijf’ spelen die het nogal 
hoog in de bol heeft. Praten als een kakwijf 
hoort daarbij. “Ze moet praten alsof ze een 
stok heeft ingeslikt, maar dat lukt haar aar-
dig”, aldus de andere regisseuse Hannie 
Loonen. Boi zit ook al goed in zijn rol. Zoals 

altijd heeft hij de tekst direct onder de knie. 
Enige probleempje is dat zijn tegenspeelster, 
niemand minder dan Martha, regelmatig de 
bril van zijn hoofd moet meppen. Dat leidde 
al tot lachsalvo’s gezien het verschil in leng-
te tussen de twee spelers. Martha speelt ‘un 
verrekte kaoj’ en die rol is haar op het lijf ge-
schreven, zo weet iedereen die ooit eerder 
naar ’t Volksvermaak heeft gekeken.

Korte inhoud
Annie Zuiderhorn (Marieke) is hals over 
kop verliefd geworden op Pierre Reijnders 
(Kevin). Ze heeft hem ontmoet op een cam-
ping in Drenthe. Al snel is Pierre bij Annie in-
getrokken en woont al drie maanden bij haar 
thuis. Haar dochter Amanda (Maud) wil niets 
van Pierre weten. Ze vind hem een kwal. En 
de sociale dienst mag niets van Pierre weten, 
anders komen de uitkeringen van Annie en 
Amanda in gevaar. De buren denken dat 
Pierre de broer van Annie is, die herstellende 
is van een ingewikkelde ziekte, opgelopen in 
de tropen. Dat hij nooit buiten Drenthe ge-
weest is en al getrouwd is met een ander, 
hoeft uiteraard niemand te weten! Als er con-
trole van de ambtenaar van de sociale dienst 
(Erik in topvorm) komt, is iedereen dus ver-
plicht om de controleur om te tuin te leiden. 
Zelfs Amanda! Tot ieders verbazing doet ze 
dit met veel plezier. Maar ze heeft daar zo 
haar eigen redenen voor... En dan is er ook 
nog een zus van .... (Anita)! Dat dit alles leidt 
tot bizarre taferelen en een knotsgekke ont-
knoping mag duidelijk zijn. 

Erbij zijn?
Jos van Riel sluit in toepasselijke woorden 

af: “Als de mensen komen kijken en het gor-
dijn open gaat, zal de temperatuur tot grote 
hoogte stijgen.” De voorstellingen zijn in Den 
Herd te zien op 10 en 11 maart om 20.00 uur 

en op 12 maart om 14.00 uur. Kaarten zijn te 
bestellen op: 

www.denherd.nl

’t Volksvermaak brengt ‘Deze vrouw... is uw man’
Na coronatijd eindelijk weer plankenkoorts bij Bladelse toneelclub

Toneelclub ’t Volksvermaak kan eindelijk weer de bühne op. En hoe!  Een komedie die, als alles goed gaat, alle voor-
gaande voorstellingen zal overklassen. Zeker de fratsen bij de hoofdrolspeler (of speelster?) zijn anno 2023 zeer ge-
waagd maar niet ‘grensoverschrijdend’. Al hebben regisseurs Jos van Riel en Hannie Loonen die discussie wel gevoerd 
met alle spelers.

Aanmelden
brugklas

Welkom!

Voor meer informatie staan we voor u klaar. Bijvoorbeeld voor vragen over
het lesniveau in onze dakpanklassen. T. 0497-513043 of aanmelden@rythovius.nl.

maandag 6 maart
dinsdag 7 maart
woensdag 8 maart

16.00-19.00
16.00-19.00
14.00-17.00

mavo
mavo/havo
havo/vwo
vwo
(atheneum/gymnasium)
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Petrusklepel
De dolle dagen van carnaval beginnen. Ik 
wens alle organisatoren en wagenbouwers 
veel succes toe. En natuurlijk de prinsen en 
prinsessen, ook van de jeugd. En niet te ver-
geten hun adjudanten. Even staat het gezag 
op zijn kop en regeert de leut. Daarna komt 
de ernst van de vastentijd. Het symbool daar-
van krijgen we op Aswoensdag: een kruisje 
op ons voorhoofd, met de as van verbrande 
palmtakjes. Dit jaar bent u welkom in Cas-
teren om 09.15 uur of in Bladel om 19.00 uur. 
‘Gedenk o mens dat gij stof zijt en tot stof zult 
wederkeren.’ Zo luidt de zegeningsformule. 
Het verwoordt krachtig de betrekkelijkheid 
van de aardse vreugde. Wij zijn gericht op de 
eeuwige vreugde en willen aan de kant doen 
wat daarvoor in de weg staat. Dat doen we 
niet alleen. Er komt er een 40 dagen-flyer met 
spirituele en sociale activiteiten. We gaan er 
samen een mooie tijd van maken.

Pastoor Schilder

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 
  Carnavalsviering  
                 CV de Lappelekkurs

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)
11.00 uur: Hapert, MFA Hart van Hapert
                 Carnavalsviering 
                 CV de Pintewippers
- Levende en overleden leden van 
  carnavalsvereniging de Pintewippers
- Kees van de Put

Maandag 20 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 21 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Aswoensdag
Woensdag 22 februari
09.15 uur: Casteren, Kerk, Aswoensdag
19.00 uur: Bladel, Kerk  
 (m.m.v. Dames- en Herenkoor)

H. Polycarpus
Donderdag 23 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

Vrijdag 24 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 25 februari
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Levenslust)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. Gemengd koor)

1e Zondag van de 
Veertigdagentijd
Zondag 26 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Saff ier)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 25 en 26 februari)

Bladel zondag:
- Familie Van de Vliet-Timmermans 
  en zoon Will
- Henri Lens en Emma Faes 
  en hun dochter Louisa van Rooij
- Ouders Jan en Drieka Baselmans-
  Lavrijsen, hun zoon Gust, schoondochter 
  Miet en schoonzoon Teun
- Jan en Nelly Adriaansen

Casteren:
- Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes

Hapert:
- Ad Saris

Hoogeloon:
- Jan en Paula Peeters, Toos, Nel en Asse
- Kees Swaanen
- Toon Meulenbroeks

Mededelingen:
-  Zaterdag 18 februari, om 19.00 uur, is er een 

carnavalsviering in Hoogeloon en in Hapert 
op zondag, om 11.00 uur, in de grote zaal. 
Voor de eucharistievieringen in dat week-
end verwijzen we door naar Hapert op za-
terdag om 17.30 uur of naar Casteren en Bla-
del op zondag op de gewone tijden.

-  Oude palmtakjes kunt u de komende tijd 
begraven of verbranden. U kunt ze ook ach-
terin de kerk leggen.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

7e Zondag door het Jaar
Bisschoppelijke Vastenactie
Zaterdag 18 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 19 februari
09.30 uur: Eucharistieviering (Cantordienst)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Toon van Gisbergen
- Noud Poppeliers
- Maria van Laarhoven (vw. jaargetijde) en 
  overleden ouders Van Laarhoven-Vosters

Maandag 20 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 21 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Aswoensdag: dag van Vasten 
en Onthouding
Woensdag 22 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 23 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 24 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 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 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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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
Na de middag gesloten wegens carnaval

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: SVH prins verzuipen

Na de middag gesloten wegens carnaval

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

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik&Tik, bibliotheek
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, buurtzorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

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

Na de middag gesloten

Zaterdag: 10.00 uur-12.00 uur: vergadering bestuur, beheer en gastvrouwen 
                                      Seniorensteunpunt d’Ouwe Pastorie

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

AGENDA 

MAANDAG 20 FEBRUARI 
T/M 

ZATERDAG 25 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 26 februari: 10.00 uur. Intentie:
  Wim Bleijs en Jac en Jo Broeckx-Vissers
  en kleinzoon Mark.
- Zondag 12 maart: 10.00 uur.
- Zondag 26 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.

Gebedsvieringengroep 
Netersel

DANKBETUIGING

Graag willen we iedereen bedanken voor uw medeleven,
de prachtige bloemen, de mooie kaarten en troost

die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van
onze moeder, oma en super oma

Nelly Sol - van Eijndhoven 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Familie Sol

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Tot ons groot verdriet is plotseling en op veel te jonge leeftijd overleden 
onze lieve broer

Jos Hoeks 

* Reusel, 18 oktober 1956                         ✝  Venray, 6 februari 2023

Familie Hoeks

Correspondentieadres:
Lensheuvel 20a
5541 BC Reusel

De crematiedienst heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

DANKBETUIGING

Het is voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van 

mijn lieve man en onze geliefde vader, schoonvader en opa

Kees Peijs 

Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, 
de bloemen, de vele lieve kaarten en berichtjes

ons erg goed gedaan hebben en een grote steun voor ons zijn.

Een Speciale en Bijzondere Dank aan Dokter Robben en Dokter van den Bosch, 
Zuidzorg Reusel en Gilde St. Ambrosius Lage Mierde.

Ans, kinderen en kleinkinderen
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De Grootste Relax specialist van Brabant
Stel zelf je ideale stoel 
samen in de winkel of 
op DITZIT.NL en zie 
direct de beste prijs. 
Altijd 250 stoelen op 

voorraad 
Altijd 10-30 %

goedkoper  
dan de adviesprijzen.
Nederlandse merken  

De Toekomst - 
Gealux - Dat Zit! 

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

eetkamerstoelen

Dorpsstraat 15 Riethoven 040-2013103 


