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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

Door Renate Matthijssen

REUSEL - Er was eens een bezorgde oma. 
Van dit verhaal zou je bijna hopen dat het 
een sprookje was, dan zou je tenminste 
zeker weten dat het goed afliep. De reali-
teit is anders; de kleinzoon van oma heeft 
een erfelijke stofwisselingsziekte en gaat 
niet heel oud worden. 

En dus is de oma met recht heel bezorgd. Ze 
doet er alles aan om de jaren die hem nog 
resten zo fijn mogelijk te laten zijn en tegelijk 

zamelt ze geld in voor onderzoek naar ‘Batten’, 
de ziekte waar haar kleinzoon aan lijdt.

Slecht zien
Zeven is hij nu, de kleinzoon, die oma Maria 
om begrijpelijke redenen niet met naam en 
foto in de krant wil. “Totdat hij vier was, ont-
wikkelde hij zich als ieder ander kind”, begint 
Maria het verhaal. “Op die leeftijd kwamen 
zijn ouders erachter dat hij steeds slechter 
ging zien. Dat is op zich niet heel uitzonderlijk. 

Het grote politiek debat over 
de toekomst van het platteland 

staat voor de deur

KEMPEN - Op vrijdag 3 maart gaan inwoners uit de Kempen die in het provincie-
bestuur aan de knoppen willen gaan draaien met elkaar in debat in Hapert! Op 
woensdag 15 maart gaat de kiezer weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale 
Staten en het Waterschap. 

Ook in de Kempen staat er wat op het spel. Zo gaat de provincie over de inrichting van 
het buitengebied, de bescherming van de natuur, de bouw van voldoende woningen, de 
bereikbaarheid van onze dorpen en de toekomst van de energievoorziening. Kunnen we 
over 20 jaar nog genieten van het leven in onze dorpen? Hierover wordt op vrijdagavond 
3 maart in het Hart van Hapert gedebatteerd. 

De avond wordt geleid door Jos Bosch (voormalig rector Pius X-college). Op het podium 
treft u kandidaten uit de Kempen van o.a. Groen Links, BBB en de PvdA. Vertegenwoor-
digers van o.a. ZLTO en de Brabantse milieufederatie zullen de politici uitdagen met een 
scherpe inleiding. Als speciale gast is Europarlementariër Mohammed Chahim aanwezig. 
Hij wordt door journalisten betiteld als een van de invloedrijkste politici als het gaat over 
energie. 

Wilt u bij dit debat aanwezig zijn? De zaal in Hart van Hapert gaat open om 19.15 uur en 
sluit vanwege opnames door Kempen-TV om 19.30 uur. Als u zeker wilt zijn van een plekje 
in de zaal, dan kunt u zich aanmelden via kempendebat@gmail.com 

Beat Batten
Inzameling voor zeldzame erfelijke 
stofwisselingsziekte
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volop bloembolle, 
viole & primul'

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

FRISDRANK
VOORDEEL 
trays á 
24 stuks

he Tuincentru va d Kempe!

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week PC55 bezorgen?

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

• Vessem omgeving Putterstraat  
• Vessem omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

HAPERT - Op 
dinsdag 14 fe-
bruari was de 
start van de 
gemeentelij-
ke voorronde 

van de Nationale Voorleeswedstrijd in de 
MFA Hart van Hapert en eindelijk weer 
live! Met 7 enthousiaste deelnemers: Faas, 
Meike, Thijs, Sanne, Daan, Faya en Donna. 
En veel aanwezige ouders, opa’s en oma’s 
en natuurlijk klasgenoten en leerkrachten.

Het was een hele leuke en spannende wed-
strijd in Hapert. Alle voorleeskampioenen 
kozen een bijzonder stuk uit. Van een span-
nend verhaal tot een verhaal over vriendschap. 
De jury, bestaande uit raadslid en voorzitter 
MFA Hart van Hapert Wim van der Linden, 

cultuurcoach Eline van der Geest en leesme-
diaconsulent Claudi Vosters, hadden geen 
gemakkelijke taak. Zij kozen, na lang beraad, 
Meike Waalen van St. Lambertus uit Netersel 
als winnaar van de gemeentelijke voorronde. 
Zij gaat door naar de regionale ronde.

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

Meike Waalen van St. Lambertus 
winnaar gemeentelijke voorronde 

Heb je PC55 
een keer 

niet ontvangen?

Haal een exemplaar op bij één van de volgende adressen

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

AFHAALPUNTEN

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

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop Vooreind 16a Hulsel

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

Gemeenschapshuis De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel

Even de tijd nemen voor de lokale berichten....
BLADEL - Heeft u te maken met versla-
ving? Zelf of nabij? Wat zijn uw ervarin-
gen? Waar loopt u tegenaan en wilt u 
meer weten? Bezoek de Psysalon en kom 
woensdag 1 maart naar de Bibliotheek in 
Bladel. Een expert in verslaving, ervarings-
deskundigen en bezoekers delen kennis 
en ervaringen. 

Het hebben van een verslaving ligt vaak in de 
taboesfeer. Hoe is het om een verslaving te 
hebben? Maar hoe reageer je nu eigenlijk op 
iemand die verslaafd is? Wat zijn de do’s en 
don’ts? Hoe kunnen we mensen met een ver-
slaving ondersteunen als naaste en wat zijn 
belangrijke stappen in het herstel? Hierover 
gaan we graag in gesprek.

Over Psysalon
Met het doel mensen, naasten en betrokke-
nen met een psychische kwetsbaarheid te 

ondersteunen en te inspireren organiseren 
GGzE, MEE De Meent Groep en Cordaad 
Welzijn een aantal bijeenkomsten in de Kem-
pengemeenten onder de naam Psysalon.

Psysalon is voor iedereen die geïnteresseerd 
is in het thema maar in het bijzonder voor 
mensen die te maken hebben met mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. Bij Psy-
salon mag iedereen aansluiten en nodigen 
we eenieder uit zijn of haar verhaal te delen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 
1 maart tussen 19.00 en 21.30 uur. De zaal is 
open om 18.45 uur en er staat koff ie en thee 
klaar. De Bibliotheek in Bladel vind je op de 
Markt 4 in Bladel. De toegang is gratis en er 
is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Met 
vragen kunt u terecht op het e-mailadres: 

psysalondekempen@gmail.com

Verslaving, herkenbaar? Kom ook!
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Wel dat de bril, volgens mijn schoondochter 
helemaal niets voor hem deed. In zijn gedrag 
zag je dat hij nog steeds even slecht zag. Dus 
terug naar de oogarts, die hen verzekerde dat 
het een kwestie van wennen was. Maar het 
onderbuikgevoel van de ouders ging niet weg 
en dus werd er na enig aandringen een ver-
volgonderzoek gedaan.”

Een harde klap
De oogarts zag dat er ‘iets’ niet goed was 
maar wat? “Er kwam een 
doorverwijzing naar het 
Oogziekenhuis in Rotter-
dam maar zelfs daar konden 
ze geen exacte diagnose 
stellen”, gaat Maria verder. 
“In het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis volgde ook een 
uitgebreid onderzoek en 
daar kwam uiteindelijk uit 
dat het om de ziekte van 
Batten gaat. Een uiterst 
zeldzame erfelijke stofwis-
selingsziekte, waar van in 
Nederland maar zestig pati-
enten van bekend zijn.” Een 
harde klap voor de familie. 
Er is geen behandeling mo-
gelijk, geen medicijn. Het 
enige dat de ouders en fa-
milie rest, is te zorgen dat 
hij nu zoveel mogelijk mag 
genieten van het leven, nu 
het nog kan.

Sombere prognose
“Bij alle kindjes begint de 
ziekte met slechter zien en de vooruitzichten 
zijn niet positief”, vertelt Maria. “Er kan op ter-
mijn dementie optreden, epilepsie en het ver-
lies van de mogelijkheid om te communice-
ren. De meeste patiënten worden niet ouder 

dan 25 jaar; een afschuwelijk vooruitzicht.” 
Op dit moment gaat het redelijk met de klein-
zoon van Maria. “Hij is erg prikkelgevoelig, 
maar hij gaat er goed mee om. Hij heeft een 
levendige fantasie en kan enorm genieten 
van luisterboekjes. Vaak heeft hij een kopte-
lefoon op als hij met zijn Lego zit te spelen.”

Doneren
De familie is niet bij de pakken neer gaat zit-
ten en komt in actie. Enerzijds wordt getracht 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stich-
ting Beat Batten en anderzijds door de ziekte 

meer naamsbekendheid te 
geven. Op 19 maart gaat de 
moeder meedoen aan de 
KempenRun en jij kunt haar 
sponsoren! Scan de QR-co-
de op deze pagina en do-
neer direct. Dat kan ook via 
www.beatbatten.nl of door 
het kopen van een sleutel-
hanger in de vorm van de 
mascotte van de Stichting. 

Speelgoed gevraagd
Maria wil vragen of er men-
sen zijn die speelgoed ter 
beschikking willen stellen 
waar haar kleinzoon mee 
kan spelen. “Hij kan zich he-
lemaal uitleven als hij op de 
tast met Lego, Duplo, K’nex, 
maxi-strijkkralen, Plusplus 
Puzzelstukjes of Clicks 
speelt. Omdat hij er zo trots 
op is als hij iets klaar heeft, 
willen we het een poosje 
laten staan maar dan komen 
we materialen te kort. Het 

zou fijn zijn als we de eerder genoemde ma-
terialen uit kunnen breiden. Heb je iets weg 
te geven of wil je een mascotte kopen, neem 
dan contact op met Maria via mfvanherk@
msn.com of bel naar 06-1397 3826.

vervolg van pagina 1

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

LOKAAL

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

Gebakken kipfilet in chilisaus 
+ 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!
€ 18,50

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

€ 28,50 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    €    8,50   €    9,50
  5  t/m 11 jaar    €  17,50   €  20,00
12  t/m  64 jaar    €  29,50   €  34,50
65 +    €  28,50   €  32,50

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

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

R E U S E L - D E 
MIERDEN - Het 
Oranje Fonds 
organiseert op 
10 en 11 maart 
samen met dui-
zenden sociaal-

maatschappelijke organisaties in ons land 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NL doet zet vrijwilligerswerk in de spotlights 
en iedereen kan daaraan meedoen. Natuur 
en (weide) vogelvereniging Reusel-De Mier-
den doet hier elk jaar aan mee.

Op 11 maart gaan we langs de Raamloop 
snoeien, wilgen knotten en kapstokken van 
wilgen. Kapstokken wil zeggen dat we de 
dikkere wilgen gedeeltelijk inzagen en dan 
plat leggen zodat ze niet doodgaan. De lan-

gere takken worden er dan afgeknipt zodat 
ze op de kleine scheuten uit kunnen schie-
ten, daardoor ontstaat er een dichte haag. Dit 
hebben we in het verleden al eerder gedaan 
en we hebben hier mooie resutaten van. Er 
zijn leden van onze vereniging bij om uitleg te 
geven en te begeleiden.

We beginnen om 09.00 uur en om 15.00 uur 
willen we er mee stoppen. Voor de middag 
wordt er voor koff ie, thee en frisdrank ge-
zorgd en omstreeks het middaguur is er een 
lunch. Als je zin hebt om op een zaterdag 
lekker in de natuur te werken kun je je aan-
melden via onderstaande link. Meld je aan als 
vrijwilliger, zoek een locatie door Reusel-De 
Mierden in te vullen.

www.nldoetvrijwilligers

NL doet 2023
Snoeien en wilgen knotten bij de Raamloop

HAPERT - Seniorenvereniging Hapert 
organiseert, in samenwerking met het 
seniorensteunpunt d’Ouwe Pastorie, op 
woensdag 8 maart, om 14.00 uur, een in-
formatiemiddag over de zorg in de MFA 
Hart van Hapert, Oude Provincialeweg 21 
in Hapert. 

Je breekt na een val je heup, je krijgt de 
diagnose Parkinson of Alzheimer, lopen gaat 
steeds slechter en de trap op gaat niet meer 
en/of  het huishouden gaat steeds moeilijker. 
Allemaal omstandigheden waar je mee te 

maken kunt krijgen nu of in de toekomst. Dan 
kom je terecht in de regelingen en wetten in 
de zorg. Dat zit best ingewikkeld in elkaar. 

We gaan dat op deze middag inzichtelijk op 
een rijtje zetten. Vanuit de thuiszorg wordt in-
zicht gegeven in de huidige stand van zaken 
in het kunnen leveren van zorg. Daarnaast 
geven we ook informatie over de financiële 
consequenties als je zorg nodig hebt. 

U bent van harte welkom. We beginnen om 
14.00 uur en sluiten uiterlijk om 15.30 uur af.

Informatiemiddag over de 
zorg op woensdag 8 maart
MFA 'Hart van Hapert'
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Opvoeden, eigenlijk doe je maar wat.  
Soms pakt dat goed uit, soms iets minder.  
Je neemt beslissingen met de beste  
bedoelingen en pas achteraf weet je of het 
de juiste was.

Van de week zat ik met mijn oudste te klet-
sen en ik kreeg zowaar een compliment 
over een beslissing die ik ooit genomen 
had. Ik vond dat hij een beugel moest toen 
hij een jaar of 10, 11 was. Hij had – net als ik –  
een overbeet en ik dacht dat de ortho dat 
wel zou kunnen fiksen. Dat is ook gelukt. 
Braaf deed hij wat de ortho hem opdroeg: 
beugel in, beugel uit en ik moet zeggen, de 
tanden staan keurig netjes recht. Maar in 
het gesprek van afgelopen week liet hij me 
ineens weten dat hij die beugel nooit wilde. 
Het ‘overkwam’ hem omdat ik besliste dat 
het moest. Klopt, in mijn wereld kan een 
kind van 10 zelf dit soort beslissingen niet 

nemen. Pas achteraf kon hij mijn besluit 
waarderen en nu is hij blij met zijn gebit. 

Ik herkende het wel. Toen ik 16 was zei mijn 
moeder tegen de oogarts: ‘zij wil lenzen’.  
Nou dat wilde ‘zij’ helemaal niet maar  
achteraf ben ik dolblij dat mijn moeder 
die beslissing genomen heeft. En bril met 
glazen op -10 sterkte is niet echt een char-
mant gezicht. Had mijn moeder ook maar 
ooit beslist dat ‘zij’ een beugel wilde. Niet 
dus, die overbeet is er nog steeds. Ach, ik 
heb er geen last van.

Ik was dus blij met de waardering van 
mijn zoon. Ik dacht er meteen een slaatje 
uit te slaan. “Dus dat ik je een beugel heb  
gegeven, kunnen we wegstrepen tegen de 
keer dat ik je dwong op kamp te gaan?” 
Iets wat hij ook helemaal niet wilde en dat 
pas achteraf uitgesproken heeft. Maar nee, 
zoveel geluk had ik niet; dat trauma zit 
te diep. Ik ben bang dat er nog heel veel  
positieve beslissingen genomen moeten 
worden, wil dat ooit verwerkt worden.

Compliment

column

Informatiebijeenkomst over de oprichting 
van een nieuw Broodfonds in de Kempen

A.O.V. voor ondernemers

KEMPEN - Een Broodfonds is een onderlinge arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
voor ondernemers (zie ook www.broodfonds.nl). Sinds 2019 bestaat 'Broodfonds De 
Kempische Mik' maar het maximum aantal deelnemers (50) is al bereikt. Er blijkt 
echter zoveel belangstelling voor te zijn dat wij het initiatief hebben genomen om te 
kijken of het mogelijk is om een nieuw Broodfonds op te richten. Daar zijn minimaal 
25 ondernemers voor nodig. Wij hebben inmiddels al een groep geïnteresseerden 
van zo’n 20 personen.

De informatieavond zal worden gehouden op maandag 13 maart in het Businessdome aan 
de Brouwer 1 in Eersel. Inloop vanaf 19.15 uur en start van de bijeenkomst is om 19.30 uur.
Deze avond zal er een medewerker van de Broodfondsmakers aanwezig zijn om toe te 
lichten wat een Broodfonds precies inhoud. Ook kan hij alles vertellen over wat er bij de 
oprichting van een Broodfonds komt kijken. Bestuursleden van De Kempische Mik zullen 
aanwezig zijn om vragen vanuit de praktijk te kunnen beantwoorden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze avond door een mail te sturen naar 
bestuur.de-kempische-mik@broodfonds.nl Graag daarbij aangeven om hoeveel personen  
het gaat en de namen en contactgegevens vermelden. 

Aanmelden kan uiterlijk tot 6 maart.

Ieder jaar deelt 
de gemeente 
in maart gratis 
nestkastjes uit, 
zodat we samen 
met jullie kool- 
en pimpelmezen 

een plek kunnen geven om hun jongen 
groot te brengen. Heb je nog een plek-
je over in de tuin voor nieuwe bewoners? 
Meld je dan aan voor een gratis nestkastje 
op www.eersel.nl/nestkastje.

Waarom we nestkastjes verspreiden?
Allereerst zijn kool- en pimpelmezen de na-
tuurlijke bestrijders van de eikenprocessie-
rups. Hoewel we afgelopen zomer minder 
last hebben gehad van de rupsen, willen 
we ervoor zorgen dat dit zo blijft. Hoe meer 
nestkastjes we in de gemeente verspreiden, 
hoe groter de kans dat kool- en pimpelmezen 
deze gaan bewonen en een nestje uitbroe-
den. Daarnaast zijn de nestkastjes gemaakt 
van duurzaam materiaal, maar nóg belangrij-
ker: met veel liefde in elkaar gezet door onze 
vrienden van LunetZorg. Zij hebben hier op 
werkplaats van de dagbesteding hard aan 
gewerkt. De nestkastjes zijn dus speciaal 
gemaakt voor jou als inwoner én dragen een 
maatschappelijke boodschap uit.

Hoe kun je aanmelden?
Je kunt je vanaf nu aanmelden voor een  
gratis nestkastje via het formulier op www.
eersel.nl/nestkastje. We hebben in totaal 500 
nestkasjes te verdelen. Wees er dus snel bij, 
want op = op. Per adres geven we maximaal 
één nestkastje weg. Iedereen die zich heeft 
aangemeld kan het nestkastje op zaterdag 4 
maart in  Eersel, Vessem en Knegsel ophalen.  
In Wintelre, Steensel en Duizel kan dat op  
zaterdag 11 maart.

Meld je aan voor een gratis nestkastje

EERSEL - Hoera, ons 
breicafé bestaat 10 
jaar! En om dat heu-
gelijke feit te vieren 
houdt Breicafé Eer-
sel een open middag 
op zaterdag 4 maart 
in de foyer van CC 

De Muzenval, Dijk 7 in Eersel.

Als je als doorsnee bezoeker op dinsdag-
avond tegen 19.00 uur De Muzenval binnen-
stapt, waan je je in een kippenhok. Wat is 
hier gaande? Het antwoord is simpel: het is 
weer tijd voor ons gezellig breicafé. De eerste 
7 jaren van onze club groeiden we gestaag. 
Maar met de coronacrisis kwam er de klad 
in. Weg waren onze wekelijkse handwerk- 
avonden, weg ons gezellig bijklets-uitje. Wat 
waren we blij toen we weer langzaam moch-
ten opstarten. Eerst nog een beetje onwen-
nig, maar snel hadden we de oude gezellig-
heid weer te pakken en langzaam maar zeker 
kwam de groei er weer in. En nu zijn er vaak 
15 à 20 dames (tegenwoordig zelfs af en toe 
een heer!) te vinden in De Muzenval. 

De avonden zijn geheel vrijblijvend te bezoe-
ken. Breien, haken, borduren, punniken, ja, 
zelfs spinnen; je kunt het zo gek niet beden-
ken, allerlei handwerkvormen passeren op 
zo’n avond de revue. We horen vaak: ‘Ik kan 
niet handwerken’. Maar daar geloven wij niet 
in. Ieder heeft zijn/haar eigen talent en hulp is 
er voldoende op dinsdagavond. 

Het breicafé kent geen contributie, een con-
sumptie aan de bar is voldoende. Familie, 
vrienden en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom in De Muzenval op zaterdag-
middag 4 maart tussen 14.00 een 17.00 uur 
om de gemaakte werkstukken te bewonde-
ren. Tot dan!

4 maart 
open middag 
Breicafé Eersel

Op zaterdag 18 
maart begint de 
week van Neder-
land schoon. De 
week waarin men-
sen uit het hele 
land bijdragen om 

hun dorp, buurt of straat zwerfafval vrij te 
maken. Met op zaterdag 18 maart de landelij-
ke opschoondag! We willen jou als inwoner 
van de gemeente Eersel graag uitnodigen 
om mee te doen. Zo zorgen we samen dat de 
gemeente zwerfafval vrij is en blijft.

Iedereen kan meedoen. Individueel, in een 
groep of met jouw vereniging. Aanmelden kan 
tot 10 maart via www.eersel.nl/doe-mee-met-
de-landelijke-opschoondag-op-18-maart. Na 
aanmelding nemen wij contact met je op. Alle 
deelnemers krijgen knijpers, hesjes, hand-
schoenen en zakken thuis gebracht. Deze 
materialen halen we aan het einde van je inza-
melingsronde(s) weer op. Hetzelfde geldt voor 
volle afvalzakken; wij halen ze op en voeren 
het verzamelde afval vervolgens keurig af.

Doe mee met 
de landelijke 
opschoondag
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Volg ons

Het carnavalspak kan weer voor een jaar de kast in en de serpentines en confetti worden opgeruimd...
Tijd voor een nieuwe frisse start met hopelijk een prachtig voorjaar voor de boeg. Dit weekend staat
Bladel centrum in het teken van een ‘Fresh Start’.

Onze ondernemers zijn er klaar voor en kunnen niet wachten om je te verwelkomen en hun nieuwe
voorjaarscollecties met de laatste trends en kleuren te laten zien. Tijdens en na het shoppen zijn er
voldoende mogelijkheden om even te ontspannen in een van de horecagelegenheden. Ga jij nog
voor een glühwein of chocomel of heb jij ook al zin in een frisse salade of dat eerste ijsje?

Maak samen met ons die ‘Fresh start’! Tot ziens in Bladel Centrum.

26 FEB. 13.00-17.00 UUR

»KOOPZONDAG

Bakkerij van Heeswijk neemt vanaf 1 mei 
Bakkerij Wieland uit Hapert over. Nol 
en Mia Wieland startte vorig jaar hun 
zoektocht naar een geschikte opvolger. 
Bakkerij van Heeswijk bleek de perfecte 
match. Nol Wieland: "Ambacht, kwaliteit 
en het familiegevoel. We hebben veel 
gemeen." 

Bakkerij Wieland heeft een goede naam in 
Hapert en omgeving. Het familiebedrijf dat 
is gestart is in 1924 heeft een vestiging in 
Hapert en in Reusel. Sinds 1987 wordt het 
geleid door Nol en Mia Wieland. 

Nol vertelt: "Ik heb leren lopen in de bakkerij 
en wist al snel dat ik ook bakker wilde 
worden. De bakkerij is een belangrijk deel van 
ons leven. We hebben het altijd met ontzet-
tend veel plezier gedaan. We zijn daar onze 

medewerkers en klanten erg dankbaar voor." 
Nu de pensioengerechtigde leeftijd in zicht 
komt, willen Nol en Mia meer gaan genieten 
van hun vrije tijd. Hun kinderen hebben 
andere ambities. 

"Het voelt goed dat de winkels niet leeg 
komen te staan, maar dat onze klanten uit 
Reusel en Hapert nog steeds van brood en 
gebak van de bakker kunnen genieten." 

Fleur van Heeswijk vult Nol aan. "We zijn trots 
en blij dat we naar Hapert en Reusel komen. 
Ondanks de uitdagende tijden waarin we 
leven, hebben we vertrouwen in de toekomst 
van onze bakkerij. Het overnameproces met 
de familie Wieland verliep prettig. Nol en Mia 
vinden het vooral belangrijk dat het allemaal 
goed geregeld is voor hun medewerkers en 
klanten. Daar gaan we natuurlijk ons best 
voor doen."

Verbouwing
Zaterdag 22 april 2023 is de laatste werkdag 
van Nol en Mia Wieland. Van 24 april t/m 
31 mei 2023 gaat de winkel in Hapert 
dicht. De winkel in Reusel blijft in de 
maand mei wel open, maar de winkels 
worden allebei verbouwd. Zo krijgen ze 
de uitstraling van Bakkerij van Heeswijk. 
Op donderdag 1 juni 2023 worden beide 
winkels feestelijk heropend.

Na 99 jaar wordt Bakkerij Wieland 
overgenomen door Bakkerij van Heeswijk

V.l.n.r.: Joost Kaptheijns, Fleur van Heeswijk, Nol Wieland, Mia Wieland, Lizette van Heeswijk, Adriaan van Heeswijk, Sophie van Gerwen en Rob Soeterboek.

LOKAAL



624 februari 2023
Financiële bijdrage voor sport- en beweegaanbieders die 
ambities Kempisch sport- en beweegakkoord realiseren

Vlak voor de eerste coronalockdown is door meerdere 
sportverenigingen, maatschappelijk partijen  en de vier 
Kempische gemeenten (Bergeijk, Eersel, Bladel en 
Reusel-De Mierden) het Kempisch sport- en beweeg-
akkoord ondertekend. In dit akkoord zijn ambities ge-
formuleerd om meer mensen in beweging te krijgen. 
Bewegen als bijdrage aan een betere gezondheid. 

Binnen dit Kempisch sport- en beweegakkoord zijn 
ook financiële middelen beschikbaar voor sport- en 
beweegaanbieders die nieuwe initiatieven nemen om  
invulling te geven aan de geformuleerde ambities. Die ambi-
ties staan gedetailleerd op de website kempeninbeweging.nl.  

Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om:
• meer jonge kinderen te laten bewegen en hun motoriek te verbeteren;
•  meer mensen die een afstand hebben tot bewegen en sport in beweging te krijgen;  

(Denk concreet aan regelmatig wandelen, fietsen of laagdrempelige vormen van sport, zoals 
walking football en walking korfball.) 

•  mensen met een beperking te laten deelnemen in het sport- en beweegaanbod van je club; 
(Kun je als badmintonvereniging iemand in een rolstoel laten deelnemen? Kun je als judo- 
vereniging bijvoorbeeld valpreventie aanbieden aan senioren?) 

• het versterken van het verenigingsleven en zorgen dat clubs klaar zijn voor de toekomst. 

Geslaagde projecten
Inmiddels zijn er ook al mooie voorbeelden van gerealiseerde initiatieven. Zowel in Reusel als 
in Eersel is een project gestart met mensen die overgewicht hebben. Naast een theoretisch 
deel over een gezonde leefstijl volgen ze een aantal weken training bij een sportschool gevolgd 
door een aantal weken kennismaking met sport en spel. Ongeveer de helft van de deelnemer 
verbetert de leeftijd en blijft actief bewegen. Deze projecten zouden nog beter kunnen als ze 
een vervolg krijgen door kennismakingstrainingen bij lokale sportclubs. Welke club wil hieraan 
deelnemen? 

De Reuselse atletiekverenging AVR’69 realiseerde een crossbult op hun terrein. Met een kleine 
aanpassing kon die beschikbaar worden gesteld voor gebruik door mountainbikers. Een voor-
beeld van beter benutten van de sportaccommodatie. In diezelfde lijn ligt de tijdelijke realisa-
tie van een beachvolleybalveld door de Bladelse volleybalvereniging op de parkeerplaats van 
voetbalclub Bladella. Dit veld was beschikbaar voor alle inwoners. De gezamenlijke promotie 
van G-voetbal door Bladella, Dosko en RKVV Bergeijk past ook in dit rijtje. 

Nieuwe plannen
Zo zie je maar. Je hebt niet heel veel fantasie nodig om zelf een mooie samenwerking te  
bedenken en op die manier samen meer mensen in beweging te krijgen. Ga zo’n samenwerking  
aan en vraag een bijdrage voor de uitvoering. 

Kijk voor de criteria op de website.

www.kempeninbeweging.nl

Zo echt kan leren zijnINFODAG MBO 9 MRT. ’23

KEMPENLAND

VESSEM - Vessem is sinds kort een prach-
tige kloosterrondwandeling rijker. Een 
tocht door de schitterende natuur rondom 
Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Sluit zater-
dag 11 maart aan bij gangmaker van Ons 
Kloosterpad Henk Murraij en leer wande-
lend meer over het kloosterleven in Bra-
bant, pelgrimeren en bezienswaardighe-
den op de route.  

De route van ruim 9 kilometer begint en ein-
digt bij Pelgrimsherberg Kafarnaüm en voert 
je onder meer langs prachtige natuur, de 
Lambertuskerk, de kabouterberg, de Maria-

kapel, de Sint Pancratiuskerk en de Jacobus-
hoeve. 

Deelnemers worden om 09.30 uur verwel-
komt met koffie/thee in de Pelgrimsherberg, 
Servatiusstraat 11 in Vessem, voor een dag-
programma, dat tot 16.00 uur duurt. Onder-
weg is er tijd en ruimte voor de natuur, de 
bezienswaardigheden, bezinning en reflectie. 
Iedereen neemt zelf brood en iets te drinken 
mee voor een lunch onderweg. 

Kloosterrondwandeling Vessem is een van de 
elf prachtige rondwandelingen die aansluiten 
op Ons Kloosterpad. Dit lange afstand-wan-
delpad voert je in vijftien etappes langs vijftig 
historische kloosters en abdijen. Iedere etap-
pe van Ons Kloosterpad heeft een gangma-
ker. Dit zijn vrijwilligers die het pad lokaal tot 
leven brengen en bijdragen aan de bekend-
heid en beleving van pad. Pelgrimsherberg 
Kafarnaüm is een pleisterplaats voor pel-
grims die een plek zoeken om te overnachten, 
zich willen voorbereiden op een pelgrimage 
of andere pelgrims willen ontmoeten.

Deelname aan de dag bedraagt € 15,- inclu-
sief twee consumpties (de opbrengst komt 
ten goede aan de Pelgrimsherberg). Aanmel-
den voor donderdag 9 maart 2023 via info@
pelgrimsherberg.nl o.v.v. Kloosterrondwande-
ling 11 maart. Kijk voor meer informatie op de 
website van:

www.pelgrimsherberg.nl 
www.onskloosterpad.nl/actueel

Pelgrimeren klooster-
rondwandeling Vessem

Henk Murraij

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

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

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

BLADEL - Noem vier mensen op die langer 
dan 50 jaar een bestuursfunctie bij dezelf-
de organisatie hebben bekleed. Lukt niet, 
hè? Deze mensen zijn namelijk erg zeld-
zaam. In Bladel is Jan van Rooij die precies 
60 jaar in het bestuur heeft gezeten van de 
Ondernemersvereniging. In januari stopte 
hij ermee, maar hij kijkt graag nog een keer 
mee terug.

Bestuurservaring
Bestuurslid zijn van een ondernemersver-
eniging en niet eens zelf ondernemer zijn 
geweest, dat maakt het extra bijzonder. Jan: 
“Mijn ouders kwamen allebei uit een onder-
nemersgezin en hadden na hun trouwen in 
Bladel ook een winkel, een kruidenierszaak 
aan de Europalaan. Mijn vader had het druk 
en daarom geen tijd om naar vergaderingen 
te gaan van de RK Middenstandsvereniging. 
Ik ging in zijn plaats en toen Martien Rooy-
ackers nieuwe bestuursleden zocht, kwam hij 
bij mij uit. Omdat ik ook al actief was bij de 
Katholieke Jongeren uit de Middengroepen 
had ik al enige bestuurservaring. Ik werkte 
bij Philips en bracht in mijn vrije tijd de bood-
schappen weg voor mijn ouders. Zo ging dat 
in die tijd gewoon.”

Stilstand is achteruitgang
In de beginjaren werd er maandelijks verga-
derd door de leden. “Zelfs als er geen agenda-
punten waren”, herinnert Jan zich. “Het was 
voor ondernemers een mooie gelegenheid 
om eens met elkaar van gedachten te wisse-
len over ontwikkelingen.” Ontwikkelingen zijn 
er altijd genoeg geweest. “Dat hoort bij het 
ondernemen”, weet Jan. “Stilstand is achter-
uitgang. Er zijn zoveel dingen gebeurd, ik kan 
het me niet eens meer allemaal herinneren. 
Ik weet wel dat er winkels kwamen achter 
Den Herd. In die tijd was het landelijk beleid 
dat elke kern winkels ‘op loopafstand’ moest 
hebben. Er waren ook plannen voor winkels 
in Dooland, maar omdat de winkels aan het 
Nassauplein niet vol kwamen, werden die 
plannen stopgezet.” 

Samen kom je verder
Tegenwoordig zijn winkels meestal gecen-
treerd in het centrum van een dorp of stad, zo 
ook in Bladel. “Je wilt niet weten hoeveel rap-
porten, onderzoeken, enquêtes en dergelijke 
aan vooraf zijn gegaan”, vertelt Jan verder. 
“Visie schrijven, bespreken met de gemeen-
te, plannen maken, terug naar de tekentafel 
en zo verder. Maar uiteindelijk zijn we nog al-
tijd héél trots op ons mooie centrum. Je kunt 
er echt fijn winkelen en ook de ondernemers 
zijn tevreden. Mooi om te zien dat er veel sa-
menwerking is, men begrijpt dat je alleen niet 
ver komt maar het samen moet doen.” 

De tijd schrijdt voort
Jan komt nog uit de tijd dat ‘selfservice’ niet 
bestond. “Je ging met je boodschappenlijstje 
naar de dichtstbijzijnde kruidenier en hij haal-
de alles voor je uit het rek of woog het zelfs 
nog af. Ik weet niet wat beter is: de overdaad 
van nu of de gemoedelijkheid van toen. Ach, 
het is de tijd, die schrijdt voort en daar moet je 
in mee gaan of je wilt of niet.” Door de komst 
van de grotere winkels en supermarkten, nam 
ook de verkeersdrukte in de winkelstraat toe. 
“Ik weet dat er veel mensen waren die last 
hadden van de vrachtwagens in de Snieder-
slaan, we hebben het over de jaren ’60. We 
gingen in gesprek met Van der Heijden Trans-
port of het mogelijk was dat de vrachtwagens 
bij hen losten en zij de goederen met kleinere 
wagens naar de winkels zouden brengen. Uit-
eindelijk vonden de winkeliers dat ze te lang 
op hun spullen moesten wachten en wilden de 
leveranciers er ook niet echt aan, dus dit plan 
is nooit ten uitvoer gekomen.”

Dynamische vereniging
De leden van de ondernemersvereniging be-
taalden ieder half jaar de contributie netjes 
aan Jan. “Van mij kregen ze dan een kwitan-
tie en alles ging contant. Pas later kregen ze 
facturen en maakten ze het verschuldigde 
bedrag per incasso over. Veel makkelijker 
maar ergens verloren we daarmee wel het 
contact met de leden.” In de jaren ’90 werd 
naast de ondernemersvereniging een Win-
keliersvereniging opgericht, die zich alleen 
op de praktische zaken richten, zoals de slui-
tingstijden en acties. De ondernemersvereni-
ging dacht groter en hield zich ook bezig met 
gesprekken met de gemeente, onderzoeken 
naar algemene dingen voor ondernemers 
en bijeenkomsten beleggen met sprekers. In 
2004 gingen de twee verenigingen samen en 
veranderde de structuur. Jan bleef bestuurslid 
van de dynamische vereniging. “Ik heb aan de 
wieg gestaan van de invoering van de Bladel-
bonnen en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Digitaal bij blijven
Digitalisering ging aan Jan niet voorbij. “Mijn 
zoon Erwin was daar een kei in en hij heeft 
me alles geleerd wat ik nu weet van compu-
ters. Zijn plotselinge dood in 2015 was een 
harde klap voor mij, een jaar later moest ik 
ook mijn vrouw afgeven.” Jan vond afleiding 
in zijn taak als bestuurslid en in zijn hobby 
met kanaries. “Ik heb lange tijd mooie zang-
vogeltjes gekweekt waarmee ik prijzen heb 
gehaald op wedstrijden. Inmiddels heb ik de 
vogels niet meer, het werd teveel voor me.”

Onderscheidingen
Jan’s inzet voor de gemeenschap is niet onop-
gemerkt gebleven. Als hoogste onderschei-
ding ontving hij een lintje van de Koningin 
maar ook lokaal werd hij gewaardeerd. “Ik kan 

ze niet allemaal opnoemen”, zegt hij niet zon-
der trots. “Onlangs ben ik erelid geworden van 
de Ondernemersvereniging, van de gemeente 
ontving ik in 2012 het predicaat ‘Bewijs van 
Verdienste’ en zo zijn er nog een paar meer 
onderscheidingen, onder andere van de vogel-
vereniging.” Met elke blijk van waardering is 
Jan blij, maar het maakte hem eigenlijk niet 
uit: zich inzetten voor de gemeenschap deed 
hij toch wel, onder andere door het jaarlijks 
organiseren van de Zomermarkt.

Trots
Zijn bestuursfunctie is nu klaar, hij heeft een 
mooie organisatie achtergelaten en is trots 
op wat er bereikt is. 

“Het was fijn de ondernemers te mogen ver-
tegenwoordigen, me in te mogen zetten voor 
een gezond ondernemersklimaat en intensief 
betrokken te mogen zijn bij de gemeenschap. 
Ik wil dan ook iedereen bedanken die me 
hiervoor de gelegenheid heeft gegeven.”

ONDERSCHEIDEND

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Tomeloze inzet voor de gemeenschap
Jan van Rooij: zestig jaar bestuurslid Ondernemersvereniging Bladel

Bestuurslid zijn van een ondernemersvereniging en niet eens zelf ondernemer zijn geweest, dat maakt het extra bijzonder. 
Jan: “Mijn ouders kwamen allebei uit een ondernemersgezin en hadden na hun trouwen in Bladel ook een winkel, een krui-
denierszaak aan de Europalaan. Mijn vader had het druk en daarom geen tijd om naar vergaderingen te gaan van de RK 
Middenstandsvereniging. Ik ging in zijn plaats en toen Martien Rooyackers nieuwe bestuursleden zocht, kwam hij bij mij uit.”
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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)

REUSEL-DE MIERDEN - Het voorjaar komt 
er weer aan en dat betekent meer zon en 
warmere dagen. We kijken er met zijn allen 
naar uit om weer iets te gaan ondernemen, 
denk aan een vakantie plannen, fietsen of 
een terrasbezoek met vrienden en kennis-
sen gezellig kletsen. 

Ook bij de Stichting Duofietsen Reusel-de 
Mierden staan de vrijwilligers in de start-
blokken om voor het 5e seizoen te gaan 
duofietsen met inwoners uit onze gemeente. 
Inmiddels hebben we de beschikking over 8 
duofietsen en 1 rolstoelfiets. Meestal rijden 
we met totaal 8 fietsen op elke werkdag. 
D.w.z. dat er in één week 40 vrijwilligers mee-
gaan en even zoveel gasten. Omdat er vele 
gasten graag elke week of minimaal één keer 
in de twee of drie weken mee willen, zijn we 
nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Wat houdt vrijwilliger in bij de Stichting 
Duofietsen Reusel-de Mierden?
Als vrijwilliger ben je bestuurder van een duo 
fiets of rolstoelfiets. Je rijdt met een gast naast 
je, waar je gedurende de rit gezellig mee kan 

kletsen over alles wat je wilt. Onderweg be-
zoek je twee terrassen waar je bij het eerste 
terras een consumptie krijgt aangeboden 
vanuit de ‘pot’ en op het tweede terras be-
taal jezelf de consumptie die je nuttigt. Je rijdt 
altijd in groepsverband. De vertrektijd is om 
13.00 uur en je bent om omstreeks 17.00 uur 
terug. Je mag zelf kiezen op welke middag je 
beschikbaar bent. De middag(en) die je mee 
wilt geef je door bij het aanmelden als vrijwil-
liger. Alle fietsen zijn elektrisch ondersteund, 
dus het is gemakkelijk fietsen. De snelheid is 
vaak niet harder dan 15 km p/u. Veiligheid en 
gezelligheid staat voorop. 

Wie en waar kan men zich aanmelden?
Iedere volwassene, die zelfstandig kan fiet-
sen, op een werkdag een middag vrij is,  graag 
iets wil betekenen voor een ander en daarbij 
een terrasje wil bezoeken, kan zich aanmel-
den. Aanmelden kan via mailtje naar info@
duofietsenreusel.nl of a.limpt43@upcmail.nl. 

Na je aanmelding wordt er contact opgeno-
men met je om e.e.a. te bespreken. Het plan 
is om vanaf half april weer te beginnen met 
het fietsen, dus het zou fijn zijn om je aan te 
melden voor 1 april, zodat je vanaf het begin 
van dit seizoen meteen kan instromen. 

Voor meer informatie bel Ad van Limpt, tele-
foon 06-23465275 of Karin Adriaans, telefoon 
06-21858112. 

Wij staan weer in de startblokken, jij ook?

Stichting Duofi etsen 
Reusel-de Mierden zoekt 
nieuwe vrijwilligers!

REUSEL - Een auto die in volle vaart komt 
aanrijden en dan plots hevig op de rem 
trapt bij Basisschool de Leilinde: wat is 
daar toch aan de hand? Op woensdag 15 
en donderdag 16 februari hadden we met 
onze school deelgenomen aan het project 
Streetwise. Hierbij leren de kinderen om 
veilig om te gaan met verkeerssituaties. 

Het spectaculairste onderdeel hadden de 
groepen 5 en 6. De kinderen van deze groe-
pen mochten een inschatting maken van de 

remweg van een auto. Daarna mochten ze 
samen met een instructeur flink gas geven in 
een echte auto en vol op de rem trappen. Wat 
bleek: helaas schat bijna iedereen de rem-
weg veel korter in, dan hij in werkelijkheid 
is. Maar ook de andere groepen zijn die dag 
bezig geweest met verkeer. Denk hierbij aan 
het herkennen van verkeersgeluiden, oefe-
nen met oversteken en het belang van veilig-
heidsgordel en stoelverhoger. 

De groepen 7 en 8 gingen aan de slag met 
fietsbeheersing en gevaarherkenning. Dit 
was voor deze kinderen belangrijk omdat ze 
bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Het 
waren leerzame dagen, maar het blijft natuur-
lijk van belang dat er altijd aandacht is voor 
veiligheid in het verkeer!

Streetwise op BS de Leilinde
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Kom snel 

kijken in onze 

showroom! 

UITVERKOOP

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Tot aan het moment dat er een 
nieuwe burgemeester benoemd wordt in 
de gemeente Bladel, wordt het gemeente-
bestuur aangevoerd door Willibrord van 
Beek. Hij stelt zich graag even aan de in-
woners voor en hoopt op een mooie tijd 
als interim-burgemeester. De eerste ken-
nismaking met de inwoners is hem in ieder 
geval al goed bevallen.

Met andere ogen kijken
“Het is niet dat ik de gemeente nog niet 
kende”, opent burgemeester Van Beek het 
gesprek. “Ik heb tal van functies in het open-
baar bestuur bekleed en van daaruit was ik 
al bekend met de gemeente Bladel. Ik denk 
dat ik vanaf burgemeester Breeveld álle bur-
gemeesters hier heb gekend. Het is wel zo 
dat op het moment dat je gevraagd wordt om 
burgemeester te worden, je met andere ogen 
naar zo’n gemeente gaat kijken. Nu moet ik 
van een heleboel zaken iets gaan vinden. De 
komende tijd mag ik me er meer in gaan ver-
diepen en daar heb ik zin in.”

Plaagstootjes
Burgemeester Van Beek voelt zich hartelijk 
ontvangen. “Volgens mij past dat ook bij de 
inwoners”, vindt hij. 

“Het zijn vriendelijke mensen in de Kempen. 
Zelf woon ik al 45 jaar in Maarheeze en dat 
is qua sfeer vergelijkbaar. Ik hou van dat ge-
moedelijke. Ben geen Brabander van geboor-
te maar inmiddels wel helemaal op mijn plek 
hier.” Ook de plaagstootjes die de kernen on-
derling uitdelen, kan hij waarderen. “Je hoeft 

het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Zo 
lang je maar blijft luisteren naar elkaar en er-
voor zorgt dat je vriendelijk blijft, moet je met 
elkaar kunnen blijven communiceren.”

Snel aarden
De carrière van Willibrord van Beek begon 
bij Philips, waar hij maar liefst 18 jaar verant-
woordelijk was voor de financiën. 

“Heel raar misschien maar ik voel me nog 
steeds onderdeel van dat bedrijf”, zegt hij. “Ik 
had daar een prachtige carrière, heb op heel 
veel locaties gewerkt. Dat betekende ook 
met enige regelmaat verhuizen, maar ik aard 
doorgaans nogal snel, dus dat heb ik nooit als 
een probleem ervaren. Ik heb een overplaat-
sing naar Amerika ooit geweigerd omdat ik 
actief was in het openbaar bestuur en dat 
wilde ik niet opgeven. Daarmee besloot ik ei-
genlijk voor mezelf al dat ik me meer op de 
politiek wilde gaan richten; een keuze waar ik 
nooit spijt van heb gehad.”

Cijfertjes, daar draait het om
Van Beek is afgestudeerd  in de bedrijfseco-
nomische richting. “Cijfertjes, daar draait het 
om”, legt hij uit. “Je kunt nog zulk mooi beleid 
verzinnen; als het financieel niet haalbaar is, 
kunnen de plannen naar de prullenbak. Mij 
is in het verleden wel eens ‘verweten’ dat ik 
altijd mijn zin krijg. Dat is volgens mij niet zo, 
maar mijn plannen zijn altijd met cijfers on-
derbouwd en daarmee gefundeerd. Ik kan er 
ook plannen mee onderuithalen en als het 
nodig was, deed ik dat. De onderliggende ge-
dachte is altijd dat je over gemeenschapsgel-
den praat en dat je daar heel zorgvuldig mee 
om moet gaan.”

Functies die pasten als een jas
Burgemeester Van Beek heeft prachtige func-
ties bekleed, toch is er niet één mooier of in-
teressanter dan de ander. “Allemaal pasten ze 
bij me in een bepaalde periode van mijn leven. 
Ik kan niet zeggen dat fractieleider zijn van de 
VVD mooier of uitdagender was dan de func-
tie van Commissaris van de Koning in Utrecht. 
De functies vroegen allemaal iets van me en 
spraken mijn skills of talenten aan en alleen 
daarom al was het fijn. Voor mijn kleinzoon is 
de functie van burgemeester iets waar hij het 
meest trots op is. Hij speelde burgemeester 
in de groep 8 musical en hoe ik ook mijn best 
deed uit te leggen dat een Commissaris van 
de Koning ook belangrijk werk doet, het kwam 
niet aan. De burgemeester was de belang-
rijkste en dat is prima. Hij speelde de rol met 
verve, mag ik erbij vermelden.”

Zondagskind
Van Beek voelt zich werkelijk een zondags-
kind. “Dat ik zoveel functies heb mogen bekle-
den en nu weer gevraagd ben voor dit ambt, 
voelt voor mij écht als een eer. Het is fantas-
tisch om me in te mogen zetten voor de inwo-
ners. Juist die combinatie van factoren die de 
functie met zich meebrengt, maakt het bijzon-
der. Er wordt een beroep gedaan op mijn kwa-
liteiten als bestuurder en tegelijk sta ik midden 
in de samenleving en heb ik contact met de 
inwoners. Niets leukers dan op bezoek gaan 
bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn of 100 jaar 
zijn geworden. Ik hou van contact met mensen 
en luister graag naar hun levensverhalen.”

De trein op de rails houden
De komende tijd hoopt Willibrord van Beek 
met heel veel verenigingen, organisaties, 

ondernemers en inwoners kennis te kunnen 
maken. Daarbij gaat hij ervoor zorgen dat 
zowel het college van B & W als de gemeen-
teraad op stoom blijven.

“Dat is mijn taak nu. De boel leiden zodat de 
volgende burgemeester op de rijdende trein 
kan stappen. Er spelen veel mooie dingen 
in de gemeente en er is volop ontwikkeling. 
Dat mag niet stoppen nu er geen vaste bur-
gemeester is. We gaan er dus alles aan doen 
om de trein op de rails te houden. Dat moet 
lukken want volgens mij is iedereen goed op 
elkaar ingespeeld.”

Met andere ogen naar de gemeente kijken
Interim burgemeester van Bladel Willibrord van Beek voelt zich een zondagskind

Burgemeester Van Beek voelt zich hartelijk ontvan-
gen. “Volgens mij past dat ook bij de inwoners”, vindt 
hij. “Het zijn vriendelijke mensen in de Kempen. Zelf 
woon ik al 45 jaar in Maarheeze en dat is qua sfeer 
vergelijkbaar. Ik hou van dat gemoedelijke. Ben geen 
Brabander van geboorte maar inmiddels wel hele-
maal op mijn plek hier.”
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Fotografie: www.casteren.net

carnaval 2023 in het bollemeppersgat!

Zaterdagoptocht Casteren 
Uitslag Grote Optocht Bollemeppersgat
Wagens:
1. De Mouwers – De boel vermaken!
2. De Tegensputters – Artsen zonder Lenzen
3. V.G. De Begaoiers – Twijfelaar
4. C.S. Ge Kekt Mer – EasyToys
5. C.V. De Bigsmiles – Bezorgde Burgers
6. KPJ Bergeijk – Draaien, Zwieren, Carnaval vieren
7. B.V. Stokkelen – Chip(s)tekort
8. C.V. De Kloojoo’s – Stripfiguur
9. C.V. Ge Wit Mer Nooit – Aan de lijn
10. De Lappers – W(h)oning tekort
11. De Vleespetten – Wij houden van fisten!

Grote loopgroepen:
1. V.G. De Lollebollen – Trek Vlucht
2. De Dagschotels – Nie te zwaor an-tille
3. De Blaostoeters – Wij zijn in (bak)vorm
4. De Feestbeesten – Wild menu
5. Pi-Jassen – Prijsplafond

Tussengroepen:
1. ‘t restant van ’t Overschotje – Gecloownd
2. De Durzetters – Wij doen mee voor spek en bonen

Individuelen:
1. Trio zonder Harm – Wilde lekkerbekken of tongen
2. Duo Vrolijk – Blaastest
3. V.G. Bagger – Wij zijn echte Plekkers!
4. Duo Willeke en Marieke – Wij poetsen de kroonjuwelen op!
5. Angela Heefer – “Hoge Nood(t)”

Aanmoedigingsprijs:
C.V. De Kloojoo’s – Stripfiguur

Uitslag Kinderoptocht Bollemeppersgat 2023
Grote Groepen:
1. De Dellekes – Bij d’n Bels gin frikandel, dan bakken we zelf wel
2. Groep 1 en 2 van de basisschool – We gaan een feestje bouwen
3. De Stuiterballen – Wij zitten vol energie

Tussengroepen:
1. De Pink Panters – Nie m(i)auwen maar een feestje bouwen
2. De Party Animals – Met boer en beest, is het met carnaval feest

Kleine Groepen:
1. De Raad van Straat – Als d’n Bels het dorp verlaat hangt de raad op straat
2. De Boerinnekes – Mee carnaval geven onze koeien geen melk maar…
1. De Raad van Straat – Als d’n Bels het dorp verlaat hangt de raad op straat
2. De Boerinnekes – Mee carnaval geven onze koeien geen melk maar…
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HAPERT - Op zondag 26 februari gaat het 
motorcross-seizoen 2023 weer van start. 
MCC de Kempen trapt het seizoen weder-
om af met de inmiddels traditionele inter-
nationale openingswedstrijd voor zijspan-
nen en quads.

Op het legendarische circuit De Ketelberg  
zullen ook deze editie weer diverse wereld-
toppers aan het starthek verschijnen, bij 
zowel de quads als de zijspannen. Voor de rij-
ders is dit normaliter de eerste wedstrijd van 
het nieuwe seizoen. 

In de hoogste klasse bij de zijspannen zal 
wereldkampioen Etienne Bax samen met zijn 
Tsjechische bakkenist Ondrej Cermak op de 
Factory-Husqvarna aan de starthek verschij-
nen en er alles aan doen om dit jaar wel met 
de grootste prijs naar huis te keren. Naast de 
inters komen ook dit jaar weer de nationalen, 
de klassiekers en de jeugd- en hobbyzijspan-
nen aan de start. In de klasse zijspannen-
nationalen kunt u de gebroeders Boyd en 
Peer Verhees uit Eersel aan het werk zien. 
Deze nog jonge plaatselijke talenten mogen 

ondanks hun leeftijd zich dit jaar al in het NK 
gaan meten met de grote namen uit deze 
crossdiscipline. 

Bij de quads hebben we zowel de jeugdklasse 
als de nationalen en inters aan het starthek. 
In deze laatste klasse staat de grote winnaar 
van de vorige editie van de zijspanklasse aan 
de start. Julien Veldman, vorig jaar nog suc-
cesvol actief in het wereldkampioenschap 
zijspan, heeft voor 2023 de overstap gemaakt 
naar de quads. Verder zullen ook hier diverse 
nationale en internationale kampioenen acte 
de presence gaan geven.

Zoals ieder jaar mag u ook dit jaar weer 
spannende races en veel spektakel verwach-
ten. De trainingen op deze zondag beginnen 
om 09.00 uur en de eerste wedstrijd zal om-
streeks 11.30 uur starten. De entree bedraagt 
slechts € 5,-. Het crosscircuit is gelegen aan 
het Kempisch Bedrijventerrein aan de Sma-
ragdweg 70 in Hapert. Voor meer informatie, 
kijk op: 

www.mccdekempen.nl

Motorcross-seizoen 
2023 weer van start 
bij MCC de Kempen
Met een traditionele internationale 
openingswedstrijd voor zijspannen en quads

Boyd en Peer Verhees (foto: Luc Driesen)

EERSEL - Ben jij 16 jaar of 
ouder en wil je sterker en fit-
ter worden? Doe mee met de 
Running-Bootcamp cursus 
bij DES in Eersel. Op vrijdag 
17 maart gaan we van start! 
Tien vrijdagen van 13.00 tot 

14.00 uur lekker buiten sporten. 

Voor slechts € 5,00 per les kun jij werken aan 
je conditie en leefstijl. Tevens een gerichte 
manier om sterkere botten en spieren te krij-
gen, om op deze manier blessures te voorko-
men. Ook in voorbereiding op hardlopen, een 
wedstrijd of Obstacle Run. Bij een bootcamp 
werk je aan je hele lichaam en ben je ook nog 
eens buiten. De trainingen bestaan uit hard-
lopen, intervaltraining en fitnessoefeningen. 
Dit wordt uitgevoerd zonder extra apparaten. 
Een ideale work-out om fit en sterk te worden.
Bootcamp is tevens een zeer eff iciënte ma-
nier om calorieën te verbranden en gewicht 
te verliezen. Deze trainingen trainen het hele 
lichaam en dagen je uit om je lichaam (en 
geest) tot het uiterste te drijven.

De bootcamp wordt gegeven door Sabine 
(20) uit Hapert. Zij is een paar jaar geleden 
afgestudeerd als bewegingsagoog en stu-
deert momenteel voeding en diëtetiek. Door 
deze combinatie weet zij hoe belangrijk een 
gezonde levensstijl is. De cursus is toeganke-
lijk voor alle niveaus. Aanmelden kan via de 
link op onze website: 

www.avdes.nl

Cursus Running-Bootcamp bij DES

BLADEL - De winter is nog niet helemaal 
voorbij, maar toch werd de wintercompeti-
tie van het petanque – ook bekend als jeu 
de boules – afgesloten. Winnaar van de 25e 
editie is Cor Paridaans van team De Vest 
uit Reusel, die met zijn soepele pols de 
meeste punten wist te behalen.

Het overdekte Boulodrôme in Netersel is elk 
jaar de plaats waar in de winterdag een ge-
zellige competitie wordt gespeeld. Op acht 
speeldagen werden de wedstrijden gespeeld. 
Een aantal teams deed voor het eerst mee 
en streden tegen meer ervaren ploegen. De 
spanning op de finaledag op 9 februari was 

om te snijden; er werd gestreden om élk punt. 
Door de juiste technieken en een heel klein 
beetje geluk, lukte het Cor Paridaans, Lau 
Janssen en Henk van der Linden om de win-
nende ballen te gooien. Een mooie tweede 
plaats was er voor Team de Noordhoek, met 
Diana Hendriks, Marc van de Ven en Ad Cas-
telijns. De derde plaats ging naar het team 
van Jos Wijnen die Ben Inktven en Jos Seun-
tjes tot zijn vaste speelmakkers mag rekenen.

Volgend jaar wordt een nieuwe competitie 
opgestart en de organisatie hoopt op veel 
deelnemers die het durven opnemen tegen 
de kampioenen van dit jaar.

Met de juiste techniek en een 
beetje geluk
Team Cor Paridaans wint 25e editie Petanque Groot Bladel
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Kienen in Bladel
Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 2 maart een 
kienmiddag. Deze wordt gehou-
den van 13.30 tot ongeveer 16.00 
uur in De Schouw, Emmaplein 2 in 
Bladel. 

U kunt voor informatie altijd contact 
opnemen met Marij Jansen. 

Telefoon 06 29183248.

Iedereen is van harte welkom. 

Mijn duim gaat omhoog voor Prins Joost den Urste en 
Prinses Janneke van cv de Zwetsers uit Duizel voor de 
heerlijke fruitmand die ik mocht ontvangen. Alaaf!

Een zieke

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

Een duim omhoog voor de vinder van mijn rijbewijs, die bij 
het gemeentehuis van Bladel was ingeleverd. Deze per-
soon had helaas geen contactgegevens achtergelaten, 
dus wil ik hem/haar op deze manier hartelijk bedanken!

Een dankbare inwoonster van Bladel

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

Onze duimen gaan héél graag allemaal omhoog voor feestband OfGeZatBand. Al vele jaren 
zorgen ze belangeloos voor een formidabel carnavalsbal in de Hoeksteen. Door hun prima 
carnavalsrepertoire en enthousiasme werd het wederom een knotsgezellige, onvergetelijke 
knalavond.

Deelnemers en vrijwilligers van de Hoeksteen in Bladel 

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

Een duim omhoog voor degene die mij heeft geholpen tijdens mijn motorongeval op donder-
dag 16 februari, rond 12.00 uur, op de doorgaande weg Hilvarenbeek/richting Reusel. Ik wil 
graag met jou voor meer informatie in contact komen. Ook eventuele andere getuigen. Bel naar 
06-50802574.

Cees Verhagen

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

Een duim omlaag voor de mountainbikers die buiten 
de aangegeven routes fietsen, waardoor andere trim-
baansporters en mensen die voor rust (o.a. bezinning en 
natuurbegraafplaats) ook in het bos kunnen zijn. Er liggen 
voldoende aangewezen mountainbikepaden (meer dan 
150 km in onze nabije regio). Respecteer a.u.b. ook andere 
mensen in het bos! 

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

.... er in totaal 
12 mensen op de 

maan hebben gestaan? 

Het waren allemaal 
Amerikaanse 
astronauten. 

Inmiddels is China 
fanatiek bezig met 

maanmissies. 

Zo hebben ze in 2020, 
tijdens een onbemande 
missie, succesvol 
maanpuin verzameld.

www.loesje.nl
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ALLERHANDE

Kienen KBO Reusel 

Dinsdag 28 februari is het weer 
het maandelijkse kienen op de 
laatste dinsdag van de maand in 
‘D’n Aachterûm’ voor alle leden 
en niet-leden van Reusel-De Mier-
den en omgeving.

We beginnen om 13.30 uur. Ook 
als u geen lid bent zien wij u 
graag  komen. Er zijn leuke prijzen 
te winnen. Bent u nieuwsgierig? 
Allemaal van harte welkom.

De ‘Duim’ gaat omlaag
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SOMEREN - Na 3 
geweldige voor-
gaande edities gaat 
op 15 en 16 april 
2023 de 4e Meer-
landenrit van start 
vanuit Best Western 

Hotel Nobis Asten, Nobisweg 1 in Asten. 

Na de succesvolle drie vorige edities en de 
steeds zeer enthousiaste deelnemers heeft 
de organisatie van autotochten.nl een mooie 
autotoertocht uitgezet van 2 dagen door Ne-
derland, België, Luxemburg en Duitsland. 
Deze gaat definitief door en zal plaatsvinden 
in het weekend van 15 en 16 april, het week-
end na Pasen.  

Met de ruime ervaring van de uitzetters heb-
ben deze mensen vele mooie en soms kleine 
weggetjes weten op te nemen in de route. De 
organisatie bestaat uit zeer ervaren mensen 
maar ook zeker uit een groep 20-plussers, 
die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. 
Hierdoor krijgen de deelnemers in de route 
van circa 700 km in 2 dagen tijd veel verschil-
lende landschappen te zien. 

Door het volgen van de routebeschrijving op 
papier komt men zo door de omgeving waar 
je onder normale omstandigheden niet snel 
komt. Onderweg wordt er elke dag gezorgd 
voor een koff ie- of theepauze in de voor- en 
namiddag en is er omstreeks de middag een 
uur de tijd om te lunchen. Hiervoor zijn af-
spraken gemaakt met de diverse horecage-
legenheden onderweg. 

De organisatie heeft ervoor gezorgd (mits 
men op tijd inschrijft) dat men kan overnach-
ten in een hotel tegen een speciaal tarief 
voor de deelnemers. Het is namelijk na de 
coronapandemie zeer moeilijk om een over-
nachting te vinden voor één nacht in met 
name Duitsland. Maar ook deze trend zet 
zich door naar andere Europese landen, dit 
komt met name door het grote personeels-
tekort. Aan het einde van de eerste dag kan 
er dus met vele andere deelnemers worden 
nagepraat onder het genot van een hapje en 
drankje.

Wedstrijdelement
Het hoeft echter niet alleen maar bij rustig 
de routebeschrijving te blijven volgen. Er kan 
ook fanatiek meegestreden worden voor de 
prijzen. De uitdaging voor de deelnemers is 
om een gemiddelde snelheid van 42 km/h te 
halen, iets wat gemakkelijk klinkt maar toch 
echt voor de nodige uitdaging zorgt. De tijden 
van de deelnemers worden door verschillen-
de controleposten langs de route gecontro-
leerd. Bij het missen van een controlepunt of 
het niet op tijd passeren van een controle-
punt levert dit strafpunten op. De deelnemer 
die aan de eindstreep de minste strafpunten 
heeft wordt tot winnaar gekroond. De prijs-
uitreiking is aan het einde van de middag van 
de tweede dag. 

Inschrijven kan nog steeds via onderstaande 
website-adres. Hier is ook aanvullende infor-
matie over de Meerlandenrit te vinden.

www.autotochten.nl

4e Meerlandenrit autotoertocht
Zaterdag 15 en zondag 16 april
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Word vrijwilliger bij Kameraet
In Bladel biedt Kameraet wonen, begeleiding 
en/of dagbesteding aan ( jong) volwassenen 
met een beperking of afstand tot de arbeids-
markt. Alles wordt gerund door onze deelne-
mers; de tuin, dieren, ijssalon en lunchroom. 
Ze zijn erg blij als er extra aandacht voor hen 
is. Daarom zijn onze vrijwilligers dan ook de 
kers op de taart.

We vinden het belangrijk dat onze vrijwilli-
gers bezig zijn met werkzaamheden die bij 
hen passen en dat ze zich thuis voelen bij ons. 
Samen kijken we wat bij jou past én wanneer 
je beschikbaar bent.

Kom eens langs om een kijkje te nemen en 
kennis te maken! Bas Brekelmans, telefoon 
06-1463 5439 of mail naar bas@kameraet.nl

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

Cordaad zoekt Kletsmaatje 
Mevrouw, 60+ en wonend in Hoogeloon, is 
gehuwd en heeft NAH. Alles kost haar veel 
tijd en energie. Ook ziet ze links heel slecht. 
Mevrouw heeft humor, is heel gemakkelijk in 
de omgang en houdt van niet te veel poes-
pas. 

Wil jij af en toe eens langskomen voor een 
praatje? Een keertje samen wandelen of iets 
anders samendoen, vindt ze ook leuk.
Word jij haar maatje?

Eefje Heesterbeek, telefoon 06-58797156 of 
mail eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

Van de 
Buurt

sportcoach
Bewegen is gezond. Wilt u aan uw 
gezondheid werken?  

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

Dan kunnen we mogelijkheden 
eens doorspreken.

Carlo Tempelaars

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

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

HANDIG!
Online een 

afspraak maken 
via onze 

facebookpagina 

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

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 boven-
bouwleerlingen van de basisschool, met hun 
favoriete objecten uit het depot.

ELKE ZATERDAG
BEZICHTIGING EN RONDLEIDINGEN 
DOOR MOLENAARS
Locatie: Molen Jacobus, Wilhelminalaan 18, 
Vessem. Open: zaterdag van 11.00-16.00 uur.

ELKE WOENSDAG
HEEMKAMER PLADELLA VILLA
Locatie: Bleijenhoek 57, Bladel.
Tijd: 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur.
Ook kan een afspraak voor bezoek van 
groepen gemaakt worden.

1E & 3E ZATERDAG
BEZICHTIGING HAPERTSE 
GRAANMOLEN
Locatie: Molenstraat 34, Hapert.
Open: 10.00-16.00 uur en op afspraak.

Showdansgroep 
Quality 

Donderdag 5 maart vindt de 
Quality show plaats. 

De eerste om 13.00 uur en de 
tweede show om 15.00 uur. 

Wil je erbij zijn? 
Dan kunt u ter plaatse nog 

kaarten kopen aan de kassa. 

Let op; Cash only! 
€ 2,- voor volwassen en 

€ 1,- voor kinderen.

Locatie: MFA Hapert
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Lekker, Simpel en Vega deze plaattaart. 
Wil je toch wat vlees, doe er dan nog wat 
uitgebakken spekreepjes op. Bladerdeeg is
best heftig en zwaar, daarom serveer ik er 
bijna altijd een salade bij zodat het geheel in
balans is. Met een (groente)soep vooraf heb 
je een complete maaltijd. Op naar maart roert
zijn staart, mooier weer en wat lichtere 
maaltijden. Nu al #zinin

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

Truff el Plaattaart

Ingrediënten
•  een rol vers bladerdeeg of 6-8 losse 

plakjes
• potje truff elmayonaise
• 400 gr kastanje champignons
• 5 zongedroogde tomaten
• 1 rode ui
• zakje geraspte kaas
• 1 rode ui
• zakje geraspte kaas

Voor:  3-4  personen                           Voorbereiding ≈ 10 min                               Klaar in:  20 min

Bereiding
Verwarm je oven vast voor op 200 graden. Snijd de champignons in plakjes en bak ze in boter met wat peper en zout mooi bruin. Haal 
ondertussen de plakjes deeg uit de koelkast en laat deze ontdooien of rol het verse bladerdeeg uit. Maak 1 grote of 6 tot 8 kleinere plaat-
taarten. Leg de plakjes deeg op bakpapier op de bakplaat en bestrijk de bodem(s) met de tru� elmayonaise. Bak deze 15 minuten in de 
voorverwarmde oven. Snijd ondertussen de zongedroogde tomaatjes in stukjes. Haal de bodem na 15 minuten uit de oven en verdeel de 
champignons en stukjes zongedroogde tomaat erover, laat de oven aan. Snijd de ui in halve, dunne ringen en verdeel de uienringen over 
de plaattaart. Strooi er tenslotte nog de geraspte kaas over en bak het geheel nog vijf minuten in de oven. Serveer met een lekkere salade 
en eventueel een soepje vooraf.

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

VERMAAK

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

REUSEL - Al sinds september-oktober 2016 
zijn wij een groep enthousiaste gezellige 
zangers en zangeressen die samen het Heel 
Reusel Zingt-koor vormen. We zijn ontstaan 
om een meezingavond te organiseren tij-
dens de Winterfeesten en vanaf de tweede 
editie van deze Winterfeesten hebben we 
dat ook steeds met zeer veel succes gedaan.

Helaas worden er al enige jaren geen Winter-
feesten meer georganiseerd in Reusel maar 
het Heel Reusel Zingt-koor is sindsdien ge-
woon doorgegaan. We repeteren ongeveer 
vanaf eind augustus/begin september tot 
april-mei om de 14 dagen op woensdagavond, 
op de oneven weeknummers, van 20.00 tot 
22.00 uur bij D’n Bonn in Reusel. De after-re-
petitie mag daarbij ook zeker niet ontbreken!

We zingen hoofdzakelijk op een soort karao-
ke-achtige manier, waarbij we een repertoire 
hebben van zo’n 100 nummers, waarvan we 
er bij de repetitie elke keer zo’n 25 meezin-
gen. Afgelopen kermis in Reusel hebben we 
op dinsdagmiddag met groot succes een op-
treden verzorgd bij D’n Bonn, wat zeker voor 
herhaling vatbaar was. Misschien komen er 
in de toekomst nog wel meer ideeën om een 
optreden te kunnen verzorgen.

Krijg jij ook zin om vooral gezellig mee te 
komen zingen? Kom dan gewoon een keer 
geheel vrijblijvend meezingen om te kijken of 
het iets voor je is. 

Iedereen kan meezingen, we zien je graag 
verschijnen op één van onze repetities.

Heel Reusel Zingt zoekt 
nieuwe meezingers

BLADEL - Helma van Gorp van Helma’s 
Hair & Body uit Bladel komt in het kader 
van Koff ie en meer... op woensdag 8 maart, 
om 10.30 uur, naar de Bibliotheek voor een 
sessie stoelyoga.

Helma: “Bij stoelyoga doe je de oefenin-
gen op en rond de stoel. Ook gebruik je de 
stoel voor balans. Hierdoor is het een yoga-
vorm die voor mensen met een minder 
lichamelijke conditie goed te volgen is. Net 
als bij andere yogavormen komt het hele 
lichaam aan bod; je rekt, strekt en buigt. Het 
aantal oefeningen dat je kunt doen is einde-
loos. Wel is de aandacht voor een bewuste 
ademhaling belangrijk. Ademhalingstech-
nieken verminderen stress, verhogen de 
levenskracht en verbeteren de concentratie.                                                                                
Stoelyoga is veel meer dan zitgym. Je be-
weegt niet alleen je lichaam, maar geeft door 
de buikademhaling ook je brein rust. Als je 
het vaker doet, merk je dat je flexibeler wordt 
en dat je meer ruimte en rust gaat ervaren.”

Over Koff ie en meer...
Iedere woensdagochtend staat tussen 10.30 
en 12.00 uur de koff ie, thee en een koekje klaar. 
Iedereen is welkom om dan kranten of tijd-
schriften te lezen, andere mensen te ontmoeten 
en er liggen spelletjes klaar. Men kan gewoon 
vrij binnen lopen. Het is niet nodig om lid te zijn 
van de Bibliotheek. Elke tweede woensdagoch-
tend van de maand wordt er een gratis activiteit 
georganiseerd. Voor activiteiten is wel gewenst 
dat mensen zich vooraf aanmelden. Dit kan via 
www.bibliotheekdekempen.nl en ook aan de 
balie van de Bibliotheek, Markt 4 in Bladel.

Stoelyoga bij 
Koffi  e en meer...

Goed om te weten!

Weekblad
lokaal & informatief

ontspannend & betrokken
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Snoeperke te koop in onze winkels!
30 horecaondernemers uit de hele regio
bieden een heerlijk hapje voor zo’n 
€ 1,65 per gerechtje. Ontdek het 
Snoeperke, geniet van de gastvrijheid 
en laat je verrassen door het lekkers in 
deze mooie regio.

Het Snoeperke is een geliefd cadeau om te 
geven, verjaardag, jubileum, bedankje. En wat 
is erop tegen om jezelf, je vrienden, (klein)kind 
ermee te verwennen?!

Veelgehoorde uitspraken van enthousiaste 
ervaringsdeskundigen over het Snoeperke: 
“Zo hebben we een doel.” “Iedere keer weer
een verrassing." “Het is een cadeautje op 
je bord”. 

Hoe zit het ook alweer met de Snoeperkes?
Een heerlijk hapje voor de kleine trek. 
Te besteden bij een van de deelnemende 
horecagelegenheden. In het boekje staat
beschreven wat je op welke locatie krijgt. 
Je hebt keuze uit twee verschillende boekjes
met ieder 12 bonnen erin, voor slechts €19,95. Maak een leuke fiets- of wandeltocht en 
laat je verrassen door de lekkere goedverzorgde Snoeperkes.

Meer weten? 
Kijk op de site voor deelnemende horeca, de gerechtjes en spelregels. 
Ga vooral Genieten en laat het je smaken!

Ben je organisator van een activiteit of evenement?
Meld het minimaal twee weken van tevoren en wij plaatsen het op onze websites. 

Wanneer het een evenement betreft wat ook voor de grotere regio interessant is 
komt het wellicht ook op www.regioradareindhoven.nl. Mail tekst tot 100 tekens en 

een scherpe, horizontale foto, vrij van rechten, naar info@visitreuseldemierden.nl 
en/of info@visitbladel.nl. Kijk op de websites voor interessante, 

verrassende routes en activiteiten in ons mooie gebied.

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

Het Snoeperke is een geliefd cadeau om te 
geven, verjaardag, jubileum, bedankje. En wat 
is erop tegen om jezelf, je vrienden, (klein)kind 

met ieder 12 bonnen erin, voor slechts €19,95. Maak een leuke fiets- of wandeltocht en 

holtman   
Kerkstraat 4, Reusel 
0497 643 309

LAST VAN DROGE OGEN?
WE HEBBEN HIERVOOR 

OPLOSSINGEN!
www.oogwereld.nl

25% korting 
op een droge 

ogen onderzoek!*
*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

droge 
ogen dagen

28 februari t/m 11 maart

  
Sniederslaan 25C, Bladel
0497 383 353

  

Markt 62, Hapert 
0497 360 833

230216_ADV_DrogeOgen_Bladel_265x195.indd   1230216_ADV_DrogeOgen_Bladel_265x195.indd   1 16-02-2023   17:5016-02-2023   17:50

VESSEM - Op donderdag 2 maart speelt 
de Canadees-Nederlandse cellist Willem 
Stam weer een concert in de Lambertus-
kerk, Servatiusstraat 8 in Vessem. In 2021 
was hij hier voor het laatst te horen in een 
programma met de Zweedse gitarist Jacob 
Kellerman. 

De musici besloten hun bezoek aan Vessem 
met een CD-opname in de kerk. Dit jaar keert 

Willem Stam terug met een cello-programma 
met de suites 2, 4 en 6 van Bach, afgewisseld 
met twintigste-eeuwse componisten als de 
Japanse Daj Fujikura en de Italiaanse Silvia 
Colasanti.     

Willem Stam groeide op in Calgary en kwam 
in 2006 naar Nederland. Hij studeerde cello 
bij Dmitry Ferschtman en John Kadz. Tussen 
2016 en 2019 werkte hij als artistiek leider van 
het Aurora Festival in Zweden. Hij is één van 
de oprichters van het New European Ensem-
ble (NEUE), waarmee hij repertoire speelt 
van vooral hedendaagse en 20e-eeuwse 
componisten. 

Het ensemble slaat daarbij regelmatig brug-
gen naar film, literatuur, dans, theater en 
beeldende kunst. Daarnaast is Stam grond-
legger van het Ysaÿe Trio en is hij regelmatig 
te horen in diverse ensembles en bezettin-
gen. Naast zijn optredens is hij werkzaam als 
muziekpedagoog en geeft hij masterclasses 
in Canada, Zuid-Amerika en Europa. 

Iedereen is van harte welkom op donderdag 
2 maart in de Lambertuskerk in Vessem. Na 
afloop is er gelegenheid om bij te dragen aan 
de kosten via een bijdrage of door gebruik 
te maken van de QR-code achterop het pro-
grammaboekje. Aanmelden kan via behoud-
lambertuskerk@gmail.com. De kerkdeur is 
om 19.30 uur open en aanvang van het con-
cert is om 20.00 uur.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Cellist Willem Stam weer 
terug in de Lambertuskerk
Donderdag 2 maart, 20.00 uur
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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

#4

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

8 5 4 2 8 9 1
8 7 5

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

2 3 9 5 3 4
4 8 4 1 4

7 1 6 8
9 4

1 7
3 8

4 5 8 1
5 3 3 4 6

9 2 8 3 8 2
2 8 3 1 9 6 2
3 1 6 8 3 2 1

2 7 5
9 6 7 5 3 6 2

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 8

Pick the right person the first tim
e. The headaches you save w

ill be your
ow

n.

4
1 9 7 5
5 2 6 3

5 7
2 5 9

5 2
1 5 8 3
4 2 1

8

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Gezondheid(szorg) (1) 
 

   A  13 7    2        
  B 5  6   11 5 1  12   7   
    C 14   12 6 9 2    2   
D 10     14  13          
  E 14   12  3  2 15 11  8   8 
   F 10  6  11  1 1 4      
 G 9  11 9    14   11  14 8   
  H 3   6  15 2         
   I 11  3  14  8  3   2   
 J 7  3  11   14 7  10    6  
K  14 6  2   15  11  2  5    
  L 5   3  2  6  14 7     
 M 15 11  14   14  1 1 2 6     
  N 9 11    6   6       
O  1 1 4  1            
 P  15 1  7     14 7  12 13  15 
      Q    14  5  2  14  
   R 12  2   14 9 11 1  7  14 8 

 
 

A - Pijn die veel bejaarden lijden (3,4)
B - Is dat het gevolg van ijzertekort? (13)
C - Heeft vaak ook last van ochtendziekte (11)
D - Geen woonruimte voor het betere deel van 
  onze bevolking (10)
E - Hier heeft het medisch personeel 
  geen dagtaak aan (15)
F - Korsten op het zitvlak (wat nogal eens in 
  de Tweede Kamer voorkomt) (9)
G - Medische verzorging bij vasectomie (14)
H - Jaarlijkse injectie tegen corona (5,4)
I - Bestaansrisico (12)

J - Vorm van epilepsie die heerst onder 
  voetballers (2,8,6)
K - Smeermiddel om te ontplooien (15)
L - Aangeboren hersenletsel? (11)
M - Die verhoging is niet handig voor surfers, 
  timmermannen en toneelacteurs (13)
N - Urineonderzoek (9)
O - Slechthorende lesbienne (7)
P - De arts van die afdeling moet 
  opschieten (12,4)
Q - Nieuw leven inblazen (10)
R - Gevolg van een hoofdwond? (14)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Henny Geboers uit Duizel

met de oplossing: 
‘Contraprestatie’

Henny heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

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

Cryptofilippine
Gezondheid(szorg)

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 8

All m
en have the right to w

ait in line.
-- C

arlos Eduardo N
ovaes

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

1 8 2 7 5 4
4 3 1 8

5 2
8 6 2 9

D
ub

be
l z

ie
n

MagicMagic

Creativiteit is het zien 
van dingen op een 
andere manier dan 
de meeste mensen.

Familie 
van de Generaal
In deze tekening van 
Octavio Ocambo zie 
je een oudere man 
met snor (een Gene-
raal), die is opge-
bouwd uit een man 
en een vrouw met 
baby. Zie je het?
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Bedankt alle deelnemers, sponsoren en toeschouwers
J.V. 't B(r)ouwersgilde WINNEN de 33ste KempenOptocht

Uitslag wagens
Nr. Naam Onderwerp Plaats Totaal
1 J.V. 't B(r)ouwersgilde De Grote Verbouwing Reusel 981
2 J.C.V. de Koekwauze  De Bloem-Mist Bladel 960
3 B.V. Stokkelen Chip(s) tekort Eersel 950
4 J.V. de Barbiertjes Lever problemen Netersel 935
5 C.V. de Broemies "T Perfecte plaatje Oirschot 913
6 C.V. Buurtschap Schaak De leukste uitjes Eersel 897
7 C.S. Ge Kekt Mer EasyToys Hapert 887
8 V.G. de Begaoiers Twijfelaar Casteren 880
9 C.V. De Brassers De Kroegtijger Veldhoven 877
10 C.V. Krekwakwo Wild eten Reusel 872
11 De Tegensputters Artsen zonder lenzen Casteren 870
12 C.V. de Bigsmiles Bezorgde burgers Reusel 869
13 C.V. Ge Wit Mer Nooit  Aan de lijn Hapert 842
14 C.V. de Zottekes SCHI(OP)HOL Reusel 756
15 C.V. de Beunhazen The Voice of Carnaval Eersel 707

Uitslag kleine loopgroepen
Nr. Naam Onderwerp Plaats Totaal
1 Duo Vrolijk Blaastest Casteren 188
2 VG Bagger Wij zijn echt plekkers Casteren 179
3 Twan en Hans Wij nemen het voortouw Bladel 175
4 Pompen Zon energie om warm te pompen Bladel 172
5 Huub en Eline van Beers Wij zitten al 3 jaar in de Put, 
  nu maggie dus deddele mar Kaatsheuvel 143
6 Jansen van Beers Zien jullie het nog zitten Hapert 141

Uitslag loopgroepen
Nr. Naam Onderwerp  Plaats Totaal
1 V.G. de Lollebollen Trek Vlucht  Casteren 920
2 T.V. de Tapkratjes 'n Spannend Setje  Netersel 918
3 J.V. de Fistváérekes  Aftrekpost  Netersel 845
4 De Dagschotels Ge moet er nie te zwaor AN-TILLEN  Casteren 844
5 De vrienden van . . . WEER GENAAID  Bladel  817
6 Pi-Jassen PRIJSPLAFOND  Casteren 811
7 De Buntbengels De energiemaatschappij zit er warmpjes bij  Netersel 807
8 De Feestbeesten Wild menu  Casteren 788

J.V. 't B(r)ouwersgilde

J.C.V. de Koekwauze J.C.V. de Koekwauze 

11

22

B.V. StokkelenB.V. Stokkelen

33

KempenOptocht 2023
Bedankt alle deelnemers, sponsoren en toeschouwers

Yooker
Online marketinghoofdsponsor

G    M    O
N e d e r l a n d  b v

F I J N M E TA A L B E W E R K I N G

G M O  N e d e r l a n d  b v
I n d u s t r i e w e g  1 F
5 5 2 7  A J  H a p e r t
P o s t b u s  7 4
5 5 2 7  Z H  H a p e r t

T:  0 4 9 7  3 3  9 7  1 0
F a x :  0 4 9 7  3 8  4 4  2 8
i n f o @ g m o n e d e r l a n d . n l

Uitslag Individuelen
Nr. Naam Onderwerp Plaats Totaal
1 Stefan Langewouters Kopje onder Helmond 185

De publieksprijs is gegaan naar J.V. 't B(r)ouwersgilde uit Reusel met "De Grote Verbouwing" en de 
aanmoedigingsprijs is voor De Buntbengels uit Netersel met "De energiemaatschappij zit er warmpjes bij".
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Bouw nieuw Gemeen-
schapshuis aan de Markt 
in Bladel gaat van start
Op 27 februari starten de voorbereidingen 
voor de verbouwing van de voormalige 
Rabobank aan de Markt in Bladel tot een 
nieuw gemeenschapshuis. De nutspartijen 
(zoals Enexis en BrabantWater) beginnen dan 
in de directe omgeving van het gebouw met 
het verleggen en aanleggen van kabels en 
leidingen. Hun werkzaamheden nemen 
ongeveer drie tot vier weken in beslag. Vanaf 
de eerste week van maart zal aannemer 
Moeskops’ Bouwbedrijf starten met het 
inrichten en afzetten van het bouwterrein. Een 
deel van de Markt zal daarvoor tijdens de 
bouwperiode permanent worden afgezet (met 
bouwhekken). De weekmarkt op woensdag 
blijft gewoon op de Markt. Voor de GELDMAAT 
komt een tijdelijke voorziening.

Verkeersmaatregelen
In verband met de bouwwerkzaamheden gelden er 
rondom de voormalige Rabobank ook een aantal 
beperkte verkeersmaatregelen, zodat er veilig kan 
worden gewerkt. Zo geldt tijdens de bouwperiode 
voor het gedeelte van de Van Dissellaan ter hoogte 
van de ingang van de Varkensmarkt tot aan de 
ingang van het Marktterrein éénrichtingsverkeer.

Aannemer Moeskops’ Bouwbedrijf zal het nieuwe 
gemeenschapshuis in december 2024 opleveren. 
Eind 2024 wordt begonnen met de herinrichting van 
het gebied rondom het nieuwe gemeenschapshuis. 
In het eerste kwartaal van 2025 zullen alle 
verenigingen en organisaties verhuizen naar hun 
nieuwe accommodatie. Dat zijn sowieso alle 
gebruikers van Den Herd maar ook de Goei Plak, D’n 
Opstoot, Seniorenvereniging Bladel, Visit Bladel, de 
bibliotheek en de Blaalse School.

Uiteraard probeert de gemeente Bladel samen met 
de aannemer de overlast voor de aanwonenden en 
alle bezoekers van de Markt en het centrum van 
Bladel tot het minimum te beperken. Desondanks 
kunnen er zich situaties voordoen die overlast geven 
(geluid, verkeer, parkeren). De gemeente hoopt 
daarbij op je begrip. Wethouder Davy Jansen: ‘We 
gaan samen met Stichting Den Herd en de Bladelse 
verenigingen en organisaties voor alle inwoners van 
Bladel maar zeker ook voor toekomstige generaties 
een fantastisch gemeenschapshuis realiseren!’

Via de website www.denherd.nl kun je de voortgang 
van de (ver)bouw volgen en tref je alle overige 
informatie aan over het project Gemeenschapshuis 
aan de Markt. Voor vragen over het project kun je 
een mail sturen naar info@bladel.nl onder 
vermelding van: Gemeenschapshuis aan de Markt.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2023
Met dagtekening 24 februari 2023 ontvang je 
weer de aanslag gemeentelijke belastingen. Het 
betreft hier de WOZ-beschikking, de aanslag 
onroerendezaakbelastingen, de aanslagen 
afvalstoffen- en rioolheffing 2023 en de 
ledigingen van de containers in 2022. Het 
aanslagbiljet heeft een nieuwe vormgeving ten 
opzichte van eerdere jaren.

•  Je kunt de aanslag in tien termijnen via automatisch 
incasso laten afschrijven. Indien je al een machtiging 
hebt afgegeven, hoef je verder niets te doen.

•  Heb je nog geen automatisch incasso? Vraag dit dan 
aan via de website van de gemeente Bladel 
(www.bladel.nl/automatische-incasso-machtiging) of 
haal een kaartje bij het Klant Contact Centrum. 

•  Indien je geen gebruik maakt van automatisch incasso, 
blijf je in twee termijnen betalen. 

De waardepeildatum is 1 januari 2022. Rond deze 
peildatum was er nog sprake van een stijgende 
woningmarkt. De gemeenteraad heeft hier rekening mee 
gehouden door de tarieven van de 
onroerendezaakbelasting te verlagen zodat de inwoners 
(gemiddeld) per saldo geen extra onroerende-
zaakbelastingen betalen.

Aanslagen via mijn.overheid.nl 
In 2023 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal 
te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. 
Je kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met je DigiD.

Hoe ontvang ik mijn aanslag digitaal? 
Om je aanslag digitaal te ontvangen, log je in op mijn.
overheid.nl en geef je bij ‘Instellingen’ aan dat je de 
aanslag van de gemeente Bladel wilt ontvangen. Je 
ontvangt je aanslag dan voortaan digitaal. Deze 
instelling kun je altijd weer wijzigen. Hiervoor is het wel 
noodzakelijk dat je je account op mijn.overheid.nl 
activeert en vervolgens aangeeft dat je digitale post wilt 
ontvangen van de gemeente Bladel. Vul hier dan ook je 
emailadres in. Hoe je het account activeert zie je in het 
filmpje op www.mijn.overheid.nl. 

WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de 
gemeente
Als je van mening bent dat de waarde van je onroerende 
zaak te hoog is vastgesteld, kun je contact opnemen 
met de gemeente. Je wordt verzocht gebruik te maken 
van het reactieformulier WOZ-beschikking 2023 op de 
website www.bladel.nl/woz-portaal-algemene-info. 
Telefonisch reageren kan ook via 0497-361636. Hierna 
zal de taxateur de WOZ-waarde nogmaals beoordelen 

en neemt dan telefonisch contact met je op. Als er nog 
wat zaken moeten worden uitgezocht, kan het wat 
langer duren.

Het voordeel van zo’n informeel bezwaar is dat het niet 
lang duurt. Er zijn geen wettelijke procedures mee 
gemoeid waardoor je binnen zes weken al een reactie 
van ons kunt ontvangen. Het afhandelen van een 
formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.

Bezwaar maken
Wil je alsnog officieel bezwaar maken? Schrijf je 
bezwaarschrift dan zelf, of gebruik het bij de aanslag 
toegevoegde bezwaarformulier. Een zelfgeschreven 
bezwaarschrift wordt net zo serieus en zorgvuldig in 
behandeling genomen als een bezwaarschrift dat 
ingediend is door een professioneel bureau via internet. 
Via de website www.bladel.nl/bezwaar kun je een 
bezwaarformulier downloaden of we sturen je op 
verzoek een exemplaar toe, of je schrijft zelf een brief 
met daarin de reden van bezwaar. Dat bezwaar moet 
uiterlijk op 8 april 2023 bij de gemeente binnen zijn. 
(Mocht die datum naderen terwijl je nog wacht op de 
afhandeling van je informele contact, kan in overleg met 
de gemeente de termijn worden verlengd).

In deze periode bieden veel professionele bureaus hun 
diensten aan via internet of per post om voor je bezwaar 
te maken tegen de WOZ-waarde. Je loopt mogelijk een 
financieel risico als je gebruik maakt van de diensten van 
zo’n bureau. Zo ben je een vast bedrag verschuldigd van 
honderden euro’s als je tussentijds het bezwaar in wilt 
trekken. Daarnaast geef je een machtiging af zonder 
einddatum, waardoor het bureau meerdere jaren 
bezwaar kan maken zonder dat je hiervan op de hoogte 
bent.

Taxatieverslag
Hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen, kun je lezen 
in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kun je bekijken 
en downloaden via mijn.overheid.nl. Inwoners kunnen 
inloggen met DigiD. Heb je geen DigiD? Dan kun je het 
taxatieverslag  aanvragen via belastingen@bladel.nl of 
telefonisch via 0497-361636.

Vragen? 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de 
medewerkers van belastingen via telefoonnummer 
0497-361636 of stuur een mail naar 
belastingen@bladel.nl. 
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Doe je mee met de Landelijke Opschoondag?

Verkiezingen 15 maart 2023: Provinciale Staten en Waterschappen

Op 15 maart 2023 zijn het weer verkiezingen. Je 
kunt op deze dag je stem uitbrengen voor de 
Provincie Noord-Brabant en voor Waterschap de 
Dommel. In dit artikel lees je meer informatie over 
de verkiezingen.

Wanneer en waar kun je stemmen
Verspreid door de gemeente zijn er verschillende 
stemlokalen ingericht. Alle stembureaus zijn geopend op 
15 maart 2023 van 07.30 uur tot 21.00 uur. Een 
overzicht van de locaties van de stemlokalen kun je 
vinden op www.bladel.nl/verkiezingen of in de tabel 
hieronder. Vergeet niet om je stempas en 
identiteitsbewijs mee te nemen!

Let op! In tegenstelling tot de verkiezingen van vorig 
jaar, kun je dit jaar alleen op 15 maart stemmen. Er is 
dus maar één dag om je stem uit te brengen. 

Het adres van het stemlokaal dat op je stempas staat, 
kan tot één dag voor de dag van stemming nog 
wijzigen. Kijk op de website van de gemeente voor 
eventuele wijzigingen.

Het adres van het gemeentelijk stembureau (GSB) is 
Markt 21, 5531 BC Bladel. Het GSB stelt de verkiezings-
uitslagen vast. De openbare zitting van het GSB vindt 
plaats op 16 maart 2023 om 08.30 – 17.00 uur.

Je ontvangt je stempas thuis
Indien je voor beide verkiezingen mag stemmen, krijg je 
twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Één voor 
de provinciale statenverkiezing en één voor de 
waterschapsverkiezing. Je ontvangt deze uiterlijk 
woensdag 1 maart 2023.

Je stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor 
het stembureau het bewijs dat je nog niet bij een ander 
stembureau hebt gestemd.
Met je stempas kun je stemmen in elk stemlokaal in de 
gemeente. Als je in een andere gemeente binnen je 
provincie of waterschap wilt stemmen, kun je een 
kiezerspas aanvragen via www.bladel.nl/verkiezingen. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Heb je geen stempas ontvangen of ben je je stempas 
kwijt, vraag dan persoonlijk een vervangende stempas 
aan. Dit kan op het gemeentehuis van gemeente Bladel 
of digitaal via www.bladel.nl/verkiezingen. Het 
schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 
binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de 
gemeente kun je tot dinsdag 14 maart 12.00 uur 
terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe 
stempas aan te vragen.

Stemmen bij volmacht
Kun je niet stemmen omdat je bijvoorbeeld ziek bent of 
op vakantie in het buitenland? Dan kun je iemand anders 
vragen om voor jou te stemmen. Dit heet machtigen. 

Op de achterkant van je stempas vul je de naam in van 
degene die voor jou gaat stemmen (dit is de 

gemachtigde). Deze persoon kan iedereen zijn die in de 
gemeente Bladel woont en ook een stempas heeft 
ontvangen voor dezelfde verkiezing. Een gemachtigde 
kan per verkiezing voor maximaal twee andere personen 
stemmen. Geef de gemachtigde je stempas en een kopie 
van jouw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed 
leesbare foto van je identiteitsbewijs op een mobiele 
telefoon of tablet zijn. De gemachtigde kan vervolgens, 
tegelijk met zijn eigen stem, jouw stem uitbrengen.

Meer informatie
Meer informatie over hoe de verkiezingen georganiseerd 
worden in de gemeente Bladel kun je vinden op  
www.bladel.nl/verkiezingen. Informatie vanuit de 
Rijksoverheid over de verkiezingen kun je vinden op  
www.elkestemtelt.nl.

Waar stem ik voor bij de provinciale 
statenverkiezingen? 
Bij de provinciale statenverkiezingen stemmen we 
op de leden van de provinciale staten. We kiezen 
dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers 
van de provincie. De statenleden bepalen de 
doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er 
aan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld 
ervoor is. 

De statenleden kiezen de leden van de Eerste 
Kamer. Dit gebeurt vlak na de provinciale 
statenverkiezingen. Dus stem je bij de provinciale 
statenverkiezing? Dan heb je ook indirect invloed 
op wie de leden van de Eerste Kamer worden.

Je kunt een stemwijzer doen op www.mijnstem.nl 
of www.stemwijzer.nl.    

Waar stem ik voor bij de 
waterschapsverkiezingen? 
Bij de waterschapsverkiezingen stem je voor 
het algemeen bestuur van een waterschap. Een 
waterschap controleert het water om ons hiertegen 
te beschermen. Zo zorgen ze voor onderhoud van 
sluizen en gemalen en zijn ze verantwoordelijk 
voor het zuiveren van het rioolwater.

Om alle taken van het waterschap goed te kunnen 
doen, betalen inwoners waterschapsbeslasting. 
Tijdens de verkiezingen heb je invloed op hoe 
dit geld wordt besteed en welke keuzes het 
waterschap maakt.

Je kunt een stemwijzer doen op 
www.mijnstem.nl. 

Gemeente Bladel wil samen met zoveel mogelijk 
inwoners op zaterdag 18 maart de straat op gaan 
om de buurt zwerfafvalvrij te maken. Iedereen 
mag meedoen aan de Landelijke Opschoondag!

Wie kan er meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag?
Wil jij graag zelf in actie komen tegen zwerfafval? Of 
juist met vrienden, buurtgenoten of collega’s? Je kan 
jezelf, je gezin, school/BSO, groep/klas, team, (sport)
vereniging of bedrijf tot en met 6 maart 2023 
aanmelden via: bit.ly/LOD2023-Bladel. 

De gemeente Bladel ondersteunt iedereen die mee wil 
doen aan deze opschoondag. Ze regelen bijvoorbeeld 
afvalgrijpers, veiligheidshesjes en afvalzakken.

Dubbele beloning met de Afvalbingo
Meld je je aan als groep (buurt-/sportvereniging, school, 
bedrijf, politieke partij etc.)? Dan doe je automatisch 
mee met de AfvalBingo! Je kunt dus niet alleen een 
mooie buurt ‘winnen’, je groep maakt ook kans op 
mooie prijzen. 

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Landelijke Opschoondag 

of over zwerfafval opruimen in onze gemeente? Neem 
contact op met Team Schoon en stuur een e-mail naar 
teamschoon@debries.eu. Kun je niet mee doen met de 
Opschoondag, maar wil je wel graag helpen met het 

opruimen van zwerfafval? Dan kun je Zwerfafvalpakker 
(of ZAPper) worden. Kijk voor meer informatie op  
www.bladel.nl/zwerfafval-en-zappen.

•  Gemeentehuis Markt 21  Bladel
•  Zorgcentrum Oktober Rondweg 25  Bladel
•  Den Herd Emmaplein 4  Bladel
•  Pius X College Tuinstraat 1  Bladel
• Basisschool de Toermalijn Herman Gorterlaan 4 Bladel
•  MFA Hart van Hapert Oude Provincialeweg 21  Hapert
•  Café ’t Pleintje Kerkstraat 51  Hapert
•  Gemeenschapshuis D’n Anloop Maalderij 3  Hoogeloon
•  Gemeenschapshuis Den Aord Kerkstraat 33 Casteren
•  Gemeenschapshuis De Poel De Hoeve 2 Netersel
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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

Hapert
•     Energieweg 3B, verbouwen bedrijfspand.

Hoogeloon
•     Breestraat 2B, gevelbekleding.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•      Distel 28, uitbreiden en verbouwen van een 

woning. Datum besluit: 9-2-2023.

Bladel
•      Zwartakkers 8, bouwen van een twee-onder-een 

kap woning links. Datum besluit: 9-2-2023.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Casteren
•      Wagenbroeken 13, bouwen van een woning. 

Datum besluit: 14-2-2023.

Vergunning APV-bijzondere wet

Bladel
•      Bos ten noorden van de visvijver, 

reddingshondentraining 18 februari, 22 juli en 
21-22 oktober 2023. Datum besluit: 14-2-2023.

•      Centrum Bladel, Blaalse Strip Carnavalsoptocht 
2023. Datum besluit: 14-2-2023.

Hoogeloon
•      Breestraat 25, organiseren tweedehands 

fietsenbeurs op 2 april 2023. Datum besluit: 
9-2-2023.

Publicatie ontwerp-
aanwijzingsbesluit locatie 
ondergrondse restafvalcontainer 
Wielewaal, Bladel

Op grond van de Verordening Fysieke Leefomgeving 
2021 heeft het college van burgemeester en 
wethouders de bevoegdheid om aan te wijzen via 
welke inzamelvoorziening de inzameling van een 
bepaalde categorie huishoudelijk afvalstoffen 
plaatsvindt. Het college heeft van die verordening de 
bevoegdheid om regels te stellen over de plaats en 
wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten 
worden aangeboden.

Op 14 februari 2023 heeft het college ingestemd met 
het voornemen van Stichting Wooninc, p/a Winston 
Churchilllaan 87, 5623 KW Eindhoven, als eigenaar van 
33 appartementen binnen het wooncomplex aan 
Wielewaal (even huisnummers 12 t/m 76), Bladel, om 
het aldaar vrijkomende huishoudelijk restafval in te 
zamelen met een ondergrondse verzamelcontainer. 
Eveneens op 14 februari 2023 heeft het college een 
ontwerp-aanwijzingsbesluit vastgesteld waarbij de 
exacte locatie van die container is aangewezen.

Dat ontwerp-aanwijzingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 24 februari 2022 
gedurende zes weken ter inzage bij het KCC. 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 7 februari 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Beslissing op bezwaar 
gehandicaptenparkeerplaats Julianalaan Hapert
Het besluit waarbij de gehandicaptenparkeerplaats is 
toegekend, wordt herroepen en de aanvraag wordt 
alsnog geweigerd.

Handboek vervanging milieudossiers
Wordt vastgesteld.

Machtiging tot opschorting van overbrenging 
milieudossiers
1. De provincie Noord-Brabant wordt verzocht om de 
gemeente Bladel een nieuwe machtiging te verlenen.
2. Het plan van aanpak digitaliseren milieudossiers 
wordt goedgekeurd.

Bestemmingsplan Zorgappartementen 
Kempenland te Bladel
1. De gemeenteraad wordt voorgesteld:
    a. geen exploitatieplan vast te stellen;
    b.  de nota van zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen vast te stellen;
    c.  het Bestemmingsplan Zorgappartementen 

Kempenland te Bladel gewijzigd vast te stellen 
een en ander overeenkomstig het raadsvoorstel 
en concept raadsbesluit;

2.  De hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
‘Zorgappartementen locatie Kempenland te Bladel’ 
worden vastgesteld.

Bestemmingsplan Bungalows locatie 
Kempenland te Bladel
1. De gemeenteraad wordt voorgesteld:
    a.  voor het bestemmingsplan Bungalows locatie 

Kempenland te Bladel geen exploitatieplan vast te 
stellen;

    b.  de nota van zienswijze en ambtshalve wijzigingen 
conform het concept daarvan vast te stellen;

    c.  het bestemmingsplan Bungalows locatie 
Kempenland te Bladel gewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig het raadsvoorstel en concept 
raadsbesluit.

2.  De hogere grenswaarden Wet geluidhinder 
‘Bungalows locatie Kempenland te Bladel’ worden 
vastgesteld.

Locatie-onderzoek bedrijventerreinen De 
Kempen
De raad wordt geïnformeerd.

Plaatsen units ten behoeve van EOA Pius-X 
College
Het college heeft kennis genomen van de plannen van 
het Pius X voor het plaatsen van lokalen.

€

Webinar
budgetteren en inkomensregelingen
Hoge inflatie en stijgende prijzen: het leven is voor veel 
huishoudens in Nederland erg duur. Hierdoor kunnen mensen in 
financiële problemen komen. De Kempengemeenten organiseren 
daarom, in samenwerking met de sociaal raadslieden, een 
speciaal webinar over budget en inkomen.

Waarover?
- budgetteren: hoe houd ik mijn inkomsten en uitgaven in  balans?
- inkomen: welke ondersteuning is er en heb ik hier recht op?
- minimaregelingen binnen de Kempen.
- waar kan ik terecht voor vragen en hulp?

Voor?
Alle inwoners van de Kempengemeenten

Waar en wanneer?
Woensdag 1 maart 2023, 15u30 - 16u30. 
Digitaal via MS Teams. Je ontvangt uiterlijk 28 februari
2023 de deelnamelink via e-mail

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via www.eersel.nl/budgetteren.

De gemeente Bladel 
is ook te vinden op 
Instagram!
De gemeente Bladel heeft ook een Instagram 
account (@gemeentebladel), waarop je 
schitterende foto’s kunt vinden die door inwoners 
en bezoekers in de gemeente zijn gemaakt.  
Heb je ook een Instagram-account en vind je het 
leuk als we je foto delen? Gebruik dan 
#gemeentebladel of tag ons in je foto 
@gemeentebladel.
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Het ontwerp-aanwijzingsbesluit kan ook ingezien 
worden via de website van de gemeente Bladel: 
www.bladel.nl.

Tijdens bovengenoemde termijn van zes weken kunnen 
door eenieder schriftelijk of mondeling bezwaren 
worden ingebracht tegen het ontwerp-
aanwijzingsbesluit met het bijbehorende locatieplan bij 
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 
11, 5530 AA Bladel).

Voor het naar voren brengen van mondelinge 
bezwaren kan een afspraak worden gemaakt met de 
heer J. Schilders van de afdeling Ontwikkeling, 
telefoonnummer 0497-361636. Van een mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt. De ingebrachte 
zienswijzen worden betrokken bij de definitieve 
besluitvorming door het college. Zienswijzen die na 6 
april 2023 worden ingediend, worden niet meer in 
behandeling genomen.

Wij maken je erop attent dat later tegen het definitieve 
besluit alleen beroep kan worden ingesteld als ook 
bezwaren zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit en 
men belanghebbende is.

Publicatie Inzameling oude 
metalen Buurtvereniging De 
Vliegert 

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat zij op 10 februari 2023 als inzamelaar van oude 
metalen hebben aangewezen:

De buurtvereniging De Vliegert, p/a Lindenstraat 14, 
5527 HN Hapert, op zaterdag 1 april 2023 van 10.00 
tot 12.00 uur in de straten: De Vliegert, Lindenstraat, 
Antoon Schildersstraat, De Ploeg, De Voren, Joseph v. 
Dingenenstraat, Korenveldstraat, Schoolstraat (gedeelte 
tussen Lindenstraat en vd Elsenstraat) in Hapert. Het 
besluit is verzonden op 13 februari 2023.

Bezwaar
Als je door het bovenstaande besluit rechtstreeks in 
jouw belang wordt getroffen, kun je een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 
5530 AA  Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van 
verzending van het besluit. In je bezwaarschrift moet 
staan tegen welk besluit je bezwaar maakt en waarom. 
Verder moet je je naam, adres, telefoonnummer en de 
datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de 
werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kun 
je aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. Zo’n verzoek kun je alleen 
indienen als je ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter 
bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet 
worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van 
het besluit voor je onherstelbare gevolgen kan hebben.
Je moet het verzoek sturen naar de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
‘s Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch. Je moet een kopie 
van het bezwaarschrift meesturen. Voor deze 

procedure bij de rechtbank bent je griffierecht 
verschuldigd.

Je kunt het verzoekschrift om een voorlopige 
voorziening ook digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet je wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde 
site vind je meer informatie.

Ontwerp wijzigingsplan “De 
Uitgang 19 Bladel” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “De 
Uitgang 19 Bladel” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de 
wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch 
bedrijf 2’ naar de bestemming ‘Bedrijf’. Het is gelegen 
op De Uitgang 19, 5531 NM Bladel. Het bestaat uit 
een toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 24 februari 2023 tot en met 6 april 2023 ter 
inzage bij het KCC. Je kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerpplan 
kenbaar maken. Je schriftelijke reactie moet je sturen 
naar het college van burgemeester en wethouders van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
meer informatie kun je contact opnemen met het KCC 
of met de heer T. Verdonk van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Hoogcasteren 
23 te Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 2 februari 2023 het 
bestemmingsplan “Hoogcasteren 23 te Hoogeloon” 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een 
monumentale schuur die momenteel in slechte staat 
verkeert. Om de monumentale en cultuurhistorische 
waarden te kunnen behouden wordt hier een 
woonfunctie mogelijk gemaakt. De huidige schuur ligt 
binnen de bestemming ‘Wonen’. Met dit 
bestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak ‘Wonen’ 
verruimd. Het bouwvlak blijft ongewijzigd, maar wordt 
afgesplitst van de naastgelegen woonboerderij, zodat 
een zelfstandig bouwvlak ontstaat. De overige gronden 
behouden de bestemming ‘Agrarisch’. Het is gelegen 

op Hoogcasteren ongenummerd (naast 23) in 
Hoogeloon. 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
een aantal wijzigingen in de toelichting en regels 
aangebracht om ruimte voor interpretatie weg te 
nemen. De uitgangspunten van het ontwerpplan 
blijven daarbij onveranderd. Belangrijke wijzigingen 
zijn: 
•  In de planregels wordt verduidelijkt dat het niet 

mogelijk is om van het beeldkwaliteitsplan af te 
wijken; 

•  Daarnaast wordt de situatieschets in het 
landschappelijk inpassingsplan aangepast, zodat 
duidelijk is dat de toekomstige aanbouw 
ondergeschikt is aan de bestaande schuur.

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen gedurende zes weken van 24 februari 
2023 tot en met donderdag 6 april 2023 ter inzage bij 
het KCC. Je kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt 
ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het 
plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 6 april 2023. 
Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 7 april 2023. Het 
instellen van beroep schort de werking van het besluit 
niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State om voorlopige voorziening vragen. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kun je 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

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
Cartis R.C.  Casterseweg 2 5528 AS Hoogeloon 14-02-2023 Land onbekend
Tedros Maekele Meles Akkerwinde 27, 5527 KD Hapert 13-02-2023 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 
28 maart 2023. In het bezwaarschrift moet staan 
tegen welk besluit je bezwaar maakt en waarom. 
Verder moet je je naam, adres, telefoonnummer en de 
datum vermelden én het bezwaarschrift 
ondertekenen.
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 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)
3. Aanleg tijdelijke bushalte, N284 Hapert week 08-2023 t/m week 14-2023 Aannemingsbedrijf KWS Infra BV (Eindhoven)  
4. Fase 2 ombouwen voetpad/fietspad Europalaan-Helleneind  Bladel week 09-2023 t/m week 30-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
5.  Versteviging kantopsluiting rijbaan en planten van bomen   week 09-2023 t/m week 16-2023 Uitvoering: Roos Groep (Bladel) en Idverde (Veldhoven)  

Kranenberg Casteren en De Hoeve Netersel
   

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kun je contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

 @gemeentebladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
www.panelinwoners.nl/bladel
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Frans van Rijn ontvangt de 
'Hoogste Onderscheiding 
van Verdiensten' 2023

HAPERT - Iedere vereniging 
kent een bijzondere onderschei-
ding die ze jaarlijks als blijk van 
grote waardering toekent aan 
een persoon die zich, vaak lang-
durig, intensief heeft ingezet 
voor de vereniging. Zo ook car-
navalsvereniging de Pintewip-
pers. Om de vele activiteiten elk 
jaar weer te kunnen organiseren 
doet c.v. de Pintewippers een 
beroep op vele vrijwilligers. Ge-

lukkig zijn vele leden van de vereniging, vaak al jaren-
lang, bereid om daarvoor hun handen belangeloos uit 
de mouwen te steken. Het is al vanaf 1985 een traditie 
dat de Pintewippers op zaterdagavond tijdens Carnaval 
aan één lid de Hoogste Onderscheiding van Verdiensten 
toekent als dank voor zijn of haar vele verdiensten voor 
de vereniging. Zo ook vorige week zaterdag. Dit jaar viel 
deze bijzondere eer te beurt aan Frans van Rijn. 

Frans is al 29 jaar lid van de Pintewippers. Hij begon als 
lid met het maken van de kerststal in 1994. De Pintewip-
pers schonken bij hun 33-jarig jubileum in maart 1994 een 
kerststal met alles erop en eraan aan de Hapertse gemeen-
schap. Maar wel in de vorm van een mooie tekening! Met 
Frans voorop werd vervolgens de hele zomer hard gewerkt 
waardoor de Pintewippers in december 1994 hun belofte 
konden nakomen en de kerststal kon worden onthuld en 
aan de gemeenschap overhandigd. En zoals dat gaat als 
je iets hebt gemaakt en precies weet hoe het in elkaar zit, 
dan blijven ze je jaarlijks vragen om de kerststal mee op 

te bouwen en af te bre-
ken en dat heeft Frans tot 
voor kort elk jaar dan ook 
gedaan. 

Frans is met zijn be-
roep als timmerman al 
gedurende zijn gehele 
lidmaatschap een zeer 
waardevol, gewaardeerd, 
eigenlijk onmisbaar lid 
van de werkploeg, zowel 
voor de Pintewippers 
als voor de Boerenmert. 
Als er een zaag of een 
hamer aan te pas moet 
komen dan is Frans de 
aangewezen persoon. 
En zo kwamen de voor-
bije decennia grote po-
dium-decorwanden tot 
stand en werden ze  meermaals 
vermaakt, evenals wanddecor stukken en “den bak” voor 
de Raad en de catwalk bij de zittingsavonden. De opbouw 
van de Prinsenwagen en het diverse keren aanpassen 
daarvan werd mede door Frans gerealiseerd. Ook voor het 
maken en vermaken van diverse opstallen voor de jaarlijkse 
Boerenmert wordt steevast een beroep op Frans gedaan. 
Zo vermaakte hij vorig jaar vakkundig enkele kerkbanken.

Ook tijdens Carnaval was (en is) Frans present. Hij zat in de 
Raad van Elf van 1999 tot en met 2001 en was daarna nog 

regelmatig present als voor een volledige 
bezetting “de nood aan de man was” bij 
de Raad. Daarnaast is Frans met allerlei 
hand en spandiensten regelmatig actief 

voor de vereniging. Zoals voor de jaarlijkse loterij, in de 
werkploeg van de Boerenmert en achter de kassa voor de 
muntverkoop tijdens 11-11 en Carnaval.

Frans is een zeer waardevol en trouw lid waarbij hij wordt 
gekenmerkt door zijn vakkundigheid, rust en bescheiden-
heid. Een vrijwilliger waarvan een vereniging er altijd meer 
kan gebruiken en aan wie ze hun grote waardering in de 
vorm van het toekennen van de Hoogste Onderscheiding 
maar al te graag wil tonen.

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Binnen één dag geplaatst
Hoge isolatiewaarde
Onderhoudsvrij

Binnen één dag geplaatst
Hoge isolatiewaarde
Onderhoudsvrijiji

Bij aankoop
van een dakkapel
in februari & maart

2023

Gratis rolluik

www.polyworkxdakkapel.nl | 0497 - 820 220 | Lange Voren 16B | Eersel

Zondagoptocht 
Hapert
Volwassen
Categorie individuelen:
1. Drek Queen - Ger Jansen

Categorie kleine loopgroepen 2-4 personen
1. Dating bureau hartewens vur lekkernijtje en 
   wa minder pens - Feest Duo keigezellig
2. Zien jullie het nog zitten - Jansen en van Beers
3. Gemeentepolitiek - Trio vrolijk
4. Volgend jaar zen we beter - De hofdames

Categorie grote loopgroepen
1. Wij zijn Elluf - C.V. de apenkoppen.
2. Wij bloeien op met carnaval - 
    De lammevleugeltjes
3. Wij (ver) bouwen in Hapert - 
    Bouwbedrijf ‘t overschotje

Categorie Wagens
1. Easy Toys - CV Gekekt mer
2. Aan de lijn - Ge Wit Mer Nooit

Jeugd 
Categorie kleine loopgroepen 2-4 personen
1. De glijdende pinguïns, Juul en Emelie

Categorie Wagens
1. Laat de was maar draaien, C.V. Chaozz 

carnaval 2023 In het pintewippersrijk...

regelmatig present als voor een volledige 
bezetting “de nood aan de man was” bij 
de Raad. Daarnaast is Frans met allerlei 
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Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

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 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!

KLOOSTERTUINWANDELING
VESSEM
Vertrek en aankomst: Pelgrimsherberg 
Kafarnaüm, Servatiusstraat 11, Vessem.
Tijd: 09.30-16.00 uur. Bij vertrek koff ie/thee. 
Afstand: ± 9 km. Deelname: € 15,- inclusief
2 consumpties. Opbrengst komt ten goede
aan de Pelgrimsherberg. De wandeling voert
je langs de prachtige natuur, de Lambertus-
kerk, de Kabouterberg, de Mariakapel, 
de Sint Pancratiuskerk en de Jacobushoeve.  

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 4 maart

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 17,00

zaterdag 11 maart

MARK VAN DE VEERDONK
Podiumbeest ontsnapt! (cabaret)
Een overdosis aan oneliners, anekdotes 
en prettig gestoorde meningen op een 
zalige hoop gegooid. En dat alles met zo-
waar een rooie draad!

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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Zondagoptocht Reusel
Solo's en Duo   
1. Trio zonder Harm - Wilde lekkerbekken of tongen
2. Duo struif met spek - Track en Trees
3. CD nog eentje dan - Staat goed op mijn CV
4. VG Bagger - Wij zijn echte plekkers!
5. De Arm-moeders - Wij kunne het niet mir aan!!
6. Skon duo - We zien dur dees joar gelikt uit
7. Duo hopeloos - Wie moakt me los, 
                                ik zej al 25 joar de klos
8. Anton Poppelier - Zwaailamp

Loopgroepen 3-9  
1. CV De Ketels - In de prijzen vallen deze winter?
2. DELfiber - Wel héél GOEDKOOP Draadloos internet!
3. Hotgirls - Wij hebben de uitslag al…..
4. Nieuw Reusels Toneel - Uitgemolken
5. 't Restant van het overschotje - Gecloownd
6. Ise, Lara & Lot - Wij hebben dit jaar de HOOFDROL
7. Chirurgen in opleiding - Vaatchirurg & Anesthesist
8. De Durzetters - Wij doen mee voor spek en bonen

Loopgroepen >9  
1. De Lollebollen - Trekvlucht
2. T.V. de Tapkratjes - 'n Spannend Setje
3. De Blaostoeters - Wij zijn in (bak) vorm
4. De Feestbeesten - Wild menu
5. De Fistváérekes - Aftrekpost

Wagens   
1. CV De Mouwers - DE BOEL VERMAKEN!
2. JV 't B(r)ouwersgilde - De Grote Verbouwing
3. De Bigsmiles- Bezorgde Burgers
4. VG De Begaoiers - Twijfelaar
5. CV de Zottekes - SCHIP(OP)HOL
6. CV Krekakwo - Wild eten
7. De Tegensputters - Artsen zonder lenzen

Publieksprijs wagens
J.V. ’t Brouwersgilde - De Grote Verbouwing

Publieksprijs overig
Trio zonder Harm - Wilde lekkerbekken of tongen

Carnavalesk idee wagens
CV De Mouwers - DE BOEL VERMAKEN!

Carnavalesk idee overig
De Lollebollen - Trekvlucht

Aanmoedigingsprijs
Ise, Lara & Lot - Wij hebben dit jaar de HOOFDROL

carnaval 2023! nagenieten van narrendonk...

Fotografie: Toni Paparazzi

Narrenparade niet gezien? 
Dan heb je echt iets gemist!

Door Nicole Leijen 

Het was een mooie mix van goed bedachte woord-
spelingen, actuele thema’s, vrolijke uitbeeldingen 
en hier en daar een licht pikant tintje. Wat alle 
deelnemers gemeen hadden, is een tomeloze 
energie en enthousiasme. Er was veel acteer-
talent en er is ongelooflijk hard gewerkt om mooie 
wagens, fantastische pakken en toepasselijke 
attributen te maken. Chapeau voor alle deel-
nemers! Reusel mag trots zijn op de optocht die 
door de straten is getrokken, het deed de naam 
“parade” eer aan.

Aan eten geen gebrek. De Feestbeesten maakten ter 
plekke een Wildmenu en ook bij Krekwakwo aten ze 
wild vandaag. Wie meer zin had in lekkerbekken of 
tongen kon bij de viskar terecht en als toetje kreeg 
het publiek een spekje van de bonen. Het was maar 
goed dat de bakkers van de Bloastoeters er waren 
om iedereen weer een beetje in vorm te krijgen waar-
door het skon duo er in ieder geval weer gelikt uit 
zag. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Sommigen 
pasten niet meer in de kleren van 2 jaar geleden 
en anderen liepen met flinke uitslag rond. Gelukkig 
liepen er vaatchirurgen rond, werden er kijk- en staar-
operaties gedaan en verbouwden de vakmannen van 
’t B(r)ouwersgilde vakkundig de voorgevels. Hierdoor 
veranderde een onschuldig tenniswedstrijdje in een 
wel heel spannend setje en zo kwam aan het einde 
van de rit het met iedereen weer goed. Alhoewel, niet 
met iedereen….

Gaston deelde geen miljoenen maar een hoge gas-
rekening uit, een vader ging met de kruiwagen langs 
om na 25 jaar van zijn dochter af te komen, de track 
en trees zorgde niet voor de juiste bezorging van de 
pakketjes, er was weinig werkervaring voor een mooi 
CV en de Bigsmiles blijken zeer bezorgde burgers 
te zijn die zich zorgen maken om o.a. de boeren, 5G 
en de hete wereld. Maar zoals altijd is er voor alles 
een oplossing. Als de vlucht vanwege de chaos op 
Schiphol niet doorgaat, wordt er gewoon een schip 
ingezet. Als je geen keuze kunt maken welk bed je 
wilt kopen, ga je gewoon naar de snackbar voor een 
twijfelaar. Als de duivenmelker uitgemolken is, vlie-
gen de duiven gewoon uit. Als je nog twijfelt over een 
abonnement, weet je nu dat DELfiber de beste keuze 
is. En als je nog een aftrekpost nodig hebt, helpen de 
Fistváérekes je verder met een bonus in natura. 

Tot slot kwamen de Lollebollen in de Narrenparade 
met hun accordeons goed aan hun trekken, maar 
waren het uiteindelijk Ise, Lara en Lot die de hoofdrol 
meepikten. En of al dit vermaak nog niet genoeg was, 
deden de Mouwers er nog een schepje bovenop. 
Ze vermaakten niet alleen het publiek maar zorgden 
ook voor een mooi carnavalspak op maat. En zo kan 
het niet anders dan dat iedereen na het zien, of liever 
gezegd beleven, van de Narrenparade, klaar is om 
lang te blijven plekken.

Het niveau was hoog, het publiek enthousiast en de 
jury onder de indruk. Maar het is ze gelukt om tot de  
uitslag hiernaast te komen.

Grote dank aan toeschouwers en deelnemers!

CV De Mouwers
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Vloerverwarming is bij veel nieuwe 
woningen standaard. Ook bij ingrijpende 
verbouwing van bestaande woningen 
wordt vloerververwarming vaak aange-
bracht. In eerste instantie is de overwe-
ging vaak het comfort: geen koude vloer 
en zonder stoff ige en ruimte innemende 
radiatoren. Steeds meer komt daar het 
argument bij dat met vloerverwarming de 
woning verwarmd kan worden met een 
warmtepomp in plaats van een gasketel. 

Om een warmtepomp met een hoog rende-
ment  (hoger dan 400%) te laten werken, moet 
de woning met lage temperaturen (maximaal 
30°C) in het systeem verwarmd kunnen wor-
den. In een traditionele cv-installatie met radi-
atoren is dit ongeveer 80°C. Vloerverwarming 
met slangen redelijk dicht bij elkaar wordt 
daarom als voorwaarde gezien om over te 
kunnen gaan op een warmtepomp. 

Op de begane grond kan de bestaande vloer 
verwijderd worden en een nieuwe vloer met 
goede isolatie en vloerverwarming worden 

opgebouwd. In het geval dat een vloer heel 
waardevol of een verdiepingsvloer is, dan 
wordt vloerverwarming een moeilijk verhaal. 
Dan is wandverwarming een goed alternatief. 
Hetzelfde systeem in de vloer van verwar-
mingsslangen kan ook in wanden worden 
aangebracht. Er zijn verschillende methodes 
om dit te doen. In de wand kunnen sleuven 
worden gefreesd waarin de slangen worden 
gelegd. Vervolgens wordt de wand door de 
stukadoor weer netjes afgewerkt. Het frezen 
kan ook achterwegen blijven. Slangen kun-
nen ook op de wand worden gemonteerd 
en vervolgens opgenomen worden in een 
nieuwe stuclaag. Daarnaast zijn er ook droge 
opbouwpakketten met gipsplaten waarin de 
slangen reeds zijn opgenomen.

Maak warmtewanden bij voorkeur tegen de 
koudste wanden (buitengevel) en de hoogte 
kan beperkt blijven tot 2 meter. Ook wandver-
warming is stralingswarmte en heeft weinig 
nut op het niveau waar geen mensen verblij-
ven. Om een echt comfortabel huis te maken, 
kunnen vloer- en wandverwarming natuurlijk 
ook gecombineerd worden. Vragen? Kom 
naar onze EnergieLoketten of mail naar 
energieloket@kempenenergie.nl

www.kempenenergie.nl

Wandverwarming

INFORMATIEF

Advies over energieverbruik

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Nieuwe skylines

Markt 4

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

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

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

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

schijnselen.

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

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

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

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

www.ivn.nl/vev

IVN-cursus 
‘Natuur in de Kempen’

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

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

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

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

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

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

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

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

De kracht van verhalen van dichtbij
Kempen Kennis-cursussen weer van start
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Elie Johannes Francois van Dissel 
werd geboren op 17 december 1827 in 
het Gelderse Groenlo. Hij was de zoon 
van een arts, bezocht het plaatselijke 
gymnasium en studeerde theologie in 
Leiden en Utrecht. Op 29 februari van 
het schrikkeljaar 1852 wordt hij beves-
tigd als predikant bij de hervormde ge-
meente van Bladel en Hapert. Hij gaat 
wonen in de pastorie aan de Markt, 
de voorloper van de statige pastorie 
naast het oude gemeentehuis.

Het was de tijd van de katho-
lieke emancipatie - na twee 
eeuwen van achterstelling - en 
het begin van het Rijke Room-
se Leven. Van Dissel heeft het 
geweten. Als hij op zondag 26 
november 1853 in Hapert voor-
gaat in een kerkdienst, gooien 
kwajongens stenen op het dak 
en tegen de deur van het kleine 
protestantse kerkje, onder het 
roepen van “Domine dok, slik 
den brok’, een belediging waar-
van de ernst anno 2023 een 
beetje moeilijk valt na te voelen. 
Maar ze werden er wel voor 
opgepakt. 

Ook in zijn eigen gemeente 
loopt niet alles op rolletjes. Zelf 
een aanhanger van de vrijzinni-
ge richting, raakt hij in conflict 
met de orthodox-protestantse families op het landgoed Ten Vorsel. In 1860 verlaten die 
de Bladelse kerkgemeente en richten een eigen, zogenaamde zendingsgemeente op in 
Hapert, wat voor de toch al niet zo grote Bladelse protestantse gemeenschap een flinke 
aderlating moet zijn geweest. Uit aantekeningen die hij maakte in het notulenboek weten 
we dat deze aanvaring ook Van Dissel zelf diep heeft geraakt.

In 1873 verhuist hij naar Eindhoven, hoewel hij tot 1892 als predikant verbonden blijft aan 
de hervormde gemeente in Bladel. Hij richt er de ‘Linnenfabrieken E.J.F. van Dissel & 
Zonen N.V.’ op. Later zal hij mede aan de wieg staan van de opvang van geesteszieken in 
het Belgische Geel. Hij overlijdt in Eindhoven op 27 december 1922. Het leuke is nu dat 
deze dominee Van Dissel niet zoals veel mensen dachten, de naamgever is van de Van 
Dissellaan in Bladel. Dat namelijk, is zijn jong-
ste zoon, Etienne Daniel van Dissel, geboren 
in Bladel in 1872, nog net voordat zijn ouders 
naar Eindhoven vertrokken. Van Dissel junior 
koos een heel ander beroep dan zijn vader: hij 
ging bosbouw studeren, kwam te werken bij 
de afdeling ‘Boschwezen’ van de Heidemaat-
schappij en bracht het later tot directeur van 
Staatsbosbeheer. 

In 1937 besluit de gemeente Bladel een deel 
van de toenmalige Marktstraat om te dopen 
tot Van Dissellaan, ter ere van Etienne Daniel 
van Dissel. Wel benadrukte burgemeester 
Goossens dat in dit eerbetoon de rest van de 
familie Van Dissel ook een beetje werd mee-
genomen. Of corona-Jaap van Dissel familie 
is van onze Van Dissels zijn we nog aan het 
uitzoeken.

Winnares 
is geworden: 

mevrouw 
Nell 

van Haaren-Worm

De opgave van deze keer gaat over een 
boerderij met een naam. 

De vraag is simpel: 
naar welke boerderij kijken we hier?

Uw oplossingen kunt u sturen naar 
info@pladellavilla.nl.

www.heemkundebladel.nl

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

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

LOKAAL

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

Frank en Sjan van Dooren. Op het eerste 
gezicht een perfect gelukkig stel, maar 
schijn bedriegt.... 

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

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

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

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

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

www.nieuwreuselstoneel.nl

Nieuw Reusels Toneel speelt 
‘Van Kwaad tot Erger’

WESTELBEERS - Op zondag 5 maart, om 
14.30 uur, treedt Conchita Barbé Vicuña 
(zang) en Pieter Thijssen (gitaar en bando-
neon) op in de Cultuurboerderij, Voldijnse-
weg 8 in Westelbeers.

Dit programma ‘El Alma de la Negra’ (de ziel 
van haar wezen) is gewijd aan het leven en 
werk van de wereldberoemde Argentijnse 
zangeres en activiste Mercedes Sosa. 

Argentijnse muziekstijlen 
Conchita neemt de luisteraar mee op de in-
drukwekkende levensreis van Mercedes 
Sosa. Zij zingt een selectie van haar mooiste 
liederen, begeleid door Pieter in de authen-
tieke Argentijnse muziekstijlen. 

Wees welkom!

Concert van Conchita Barbé Vicuña en 
Pieter Thijssen in de Cultuurboerderij
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PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

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

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

Gratis parkerenLaagste prijsgarantiewww.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact

Volg ons op
social media!

Gratis hangparasol*

           *Bij besteding van buitenmeubelen vanaf €998,-

UW VOORDEEL DOEN IS TUINMEUBELEN KOPEN VOOR HET SEIZOEN  

Deze lage prijs is inclusief de fauteuil en voetenbank 

999,-
ALUMINIUM 
LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

499,-
U BESPAART: 500,- (50%)

2699,-
ALUMINIUM 
LOUNGESET XXL
COMPLEET SLECHTS:

1099,-
U BESPAART: 1600,- (59%)

229,-
LUXE ARMSTOEL
MET ZIT & RUGKUSSEN
PER STUK SLECHTS:

129,-
U BESPAART: 100,- (44%)

398,-
SUNBED
INCLUSIEF KUSSEN
NU SLECHTS:

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

189,-
HANGLAMP
B:109XD:20XH:120CM
NU SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 100,- (53%)

EXCL. LICHTBRON

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld

399,-
DRAAIFAUTEUIL 
NU SLECHTS:

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

Leverbaar in 
3 kleuren

99,-
INDUSTRIËLE 
KLOK Ø46 CM
NU SLECHTS:

49,-
U BESPAART: 50,- (51%)

999,-
VAKKENKAST
B:90XD:45XH:200 CM
NU SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 600,- (60%)

699,-
MANGOHOUTEN 
EETTAFEL
L:180 X D:90 X H:77 CM
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 400,- (57%)

Leverbaar in 
3 kleuren

Ook leverbaar met een blanke finish

G
           *Bij besteding van buitenmeubelen vanaf €998,-

Leuk detail: met visgraat

Op = Op!

Op = Op!

arasol*UW VOORDEEL DOEN IS TUINMEUBELEN KOPEN VOOR HET SEIZOEN  

398,-398,-
SUNBED
398,-
SUNBED
398,-
INCLUSIEF KUSSEN
NU SLECHTS:

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

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

,-

1099,-1099,- U BESPAART: 100,- (44%)U BESPAART: 100,- (44%)
,-

U BESPAART: 100,- (44%)
,-

UW VOORDEEL DOEN IS TUINMEUBELEN KOPEN VOOR HET SEIZOEN  
999,-999,-
ALUMINIUM 
999,-
ALUMINIUM 
999,-
LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

499
U BESPAART: 500,- (50%)

2699,-2699,-

229,-229,-
LUXE ARMSTOEL
229,-
LUXE ARMSTOEL
229,-
MET ZIT & RUGKUSSEN

Leuk detail: met visgraat

999,-999,-
VAKKENKAST
999,-
VAKKENKAST
999,-
B:90XD:45XH:200 CM
NU SLECHTS:

399
U BESPAART: 600,- (60%)

1099,-
HOEKBANK 
NU SLECHTS:

599,-
U BESPAART: 500,- (45%)

99,-

NU SLECHTS:

599,-
U BESPAART: 500,- (45%)

,-
U BESPAART: 500,- (45%)

,-
189,-189,-
HANGLAMP
189,-
HANGLAMP
189,-
B:109XD:20XH:120CM
NU SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 100,- (53%)

,-
U BESPAART: 100,- (53%)

,-
EXCL. LICHTBRON

B:90XD:45XH:200 CM

189,-
TEAKHOUTEN 
SALONTAFEL 
SET VAN 2
NU SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 100,- (52%)

1598,-
HOEKBANK 
B:263 X D:213 X H:80 CM
NU SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 799,- (50%)

UW VOORDEEL DOEN IS TUINMEUBELEN KOPEN VOOR HET SEIZOEN  

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld

189,-189,-
TEAKHOUTEN 
189,-
TEAKHOUTEN 
189,-
SALONTAFEL 
SET VAN 2
NU SLECHTS:

89,-

1598,-1598,-
HOEKBANK 
1598,-
HOEKBANK 
1598,-
B:263 X D:213 X H:80 CM
NU SLECHTS:

799
U BESPAART: 799,- (50%)

699,-699,-
MANGOHOUTEN 
699,-
MANGOHOUTEN 
699,-
EETTAFEL
L:180 X D:90 X H:77 CM
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 400,- (57%)

,-
U BESPAART: 400,- (57%)

,-

Leverbaar in 

Leuk detail: met visgraatLeuk detail: met visgraat

995,-
GLASCABINET
B:90X D:40X H:190CM
NU SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 596,- (60%)

1699,-
GLASCABINET 
B:160 X D:50 X H:220 CM 
NU SLECHTS:

899,-
U BESPAART: 800,- (47%)

Ook leverbaar in spiegelbeeld, inclusief 2 gratis sierkussens

UW VOORDEEL DOEN IS TUINMEUBELEN KOPEN VOOR HET SEIZOEN  

Op = Op!

1699,-1699,-
GLASCABINET 
1699,-
GLASCABINET 
1699,-
B:160 X D:50 X H:220 CM 
NU SLECHTS:

899
U BESPAART: 800,- (47%)

Zondag: 10-18 uur

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

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

SALONTAFEL keuze uit 2 afmetingen*
Voor binnen & buiten te gebruiken

                  

               *Bij besteding van binnenmeubelen 
                                  vanaf €998,- 

Gratis
Voor binnen & buiten te gebruiken

Bij besteding van binnenmeubelen 

Voor binnen & buiten te gebruikenVoor binnen & buiten te gebruiken

*Bij besteding van binnenmeubelen Bij besteding van binnenmeubelen 

                                    

Op = Op!

Kom voor een uitgebreide collectie 
glasschilderijen naar onze winkel

49,-
GLASSCHILDERIJ
BUFFALO Ø40 CM
NU SLECHTS:

9,99
U BESPAART: 39,- (80%)

new 
arrival

129,-
EETKAMERSTOEL 
NU SLECHTS:

49,-
U BESPAART: 80,- (62%)

new 
arrival

new 
arrival

B:90X D:40X H:190CM

399,-399,-
DRAAIFAUTEUIL 
399,-
DRAAIFAUTEUIL 
399,-
NU SLECHTS:

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

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

,-

Leverbaar in 
3 kleuren

new 
arrival

new 
arrival

Deze lage prijs is inclusief de fauteuil en voetenbank Deze lage prijs is inclusief de fauteuil en voetenbank 

ALUMINIUM 
LOUNGESET 
COMPLEET SLECHTS:

1099,-
U BESPAART: 1600,- (59%)
1099,-
U BESPAART: 1600,- (59%)
1099,-

499,-
EETTAFEL
Ø130XH:76CM
NU SLECHTS:

149,-
U BESPAART: 350,- (70%)

499,-499,-
EETTAFEL
499,-
EETTAFEL
499,-
Ø130XH:76CM
NU SLECHTS:

149,-
U BESPAART: 350,- (70%)

,-
U BESPAART: 350,- (70%)

,-

Op = Op!Op = Op!

U BESPAART: 80,- (62%)

149,-
BARKRUK 
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 80,- (54%)

new 
arrival

B:160 X D:50 X H:220 CM 

,-
U BESPAART: 800,- (47%)

,-
U BESPAART: 800,- (47%)

,-

Op!Op!O

new new 
arriarrivalval

149,-149,-
BARKRUK 
149,-
BARKRUK 
149,-
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 80,- (54%)

,-
U BESPAART: 80,- (54%)

,-

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld

399,-399,-
DRAAIFAUTEUIL 
399,-
DRAAIFAUTEUIL 
399,-
NU SLECHTS:

199
U BESPAART: 200,- (50%)

Leverbaar in 
3 kleuren

Kom voor een uitgebreide collectie 
glasschilderijen naar onze winkel
Kom voor een uitgebreide collectie 
glasschilderijen naar onze winkel
Kom voor een uitgebreide collectie 

GLASSCHILDERIJ

U BESPAART: 39,- (80%)

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld

399,-399,-
DRAAIFAUTEUIL 
399,-
DRAAIFAUTEUIL 
399,-
NU SLECHTS:

199
U BESPAART: 200,- (50%)

Leverbaar in 

GLASSCHILDERIJ

U BESPAART: 39,- (80%)U BESPAART: 39,- (80%)

Tegen een meerprijs ook 
leverbaar in 220 cm

U BESPAART: 100,- (44%)

Leverbaar in 
3 kleuren
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Zaterdagoptocht Netersel 
Jeugd individueel:
1. Fleur Meulenbroeks - Komkommer

Jeugd groepen:
1. Steekje Los - Gescheiden afval
2. Geintrappers - Wij gaan voor goud (vissen)!
3. Dwersliggers - Geknipt voor carnaval
4. Haihossers - Carnaval is Kei vet

Volwassenen individueel:
1. C.V. Ketels - In de prijzen vallen deze winter!
2. CD nog eentje dan - Staat goed op mijn cv
3. Twan en Hans - Wij pakken het voortouw
4. Barbiertjes (John Peeters) - Mooi opgebaard
5. Fam. Van Schagen - We zijn goed aangekomen

Volwassenen groepen
1. De Fistvearekes - Aftrekpost
2. De Tapkratjes - ’n spannend setje
3. De Buntbengels - De energiemaatschappij zot er warmpjes bij
4. De vrienden van puntje - Weer GENAAID
5. De vage vrienden van de prins - “Potje Ricken”
6. Familie van de prins - De rollen van Prins Rick

Wagens
1. J.C.V. De Koekwauze - De Bloem-Mist
2. De Barbiertjes - Leverproblemen
3. C.V. de Zottekes - SCHIP(OP)HOL

Fotografie: Niels van Erck (Netersel)Fotografie: Niels van Erck (Netersel)

3. De Buntbengels - De energiemaatschappij zot er warmpjes bij

carnaval 2023! nagenieten van 't hupke...



3024 februari 2023Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

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



31 24 februari 2023VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

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

Ga jij aan de slag bij Aannemersbedrijf P. van Hulst? Dan kom jij in een fi jne, 
gemotiveerde club van collega’s terecht. We werken met een echte Kempische 
mentaliteit. Wij werken graag hard en dit wordt dan ook beloond! 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER
32-40 uur per week (MBO/HBO)

Dit ga je doen:
Je werkt aan diverse (nieuwbouw) projecten en bent verantwoordelijk voor 
de volgende werkzaamheden: inplannen van eigen personeel en onder-
aannemers, opname van werkzaamheden en deze uitwerken, controleren 
van werktekeningen, uittrekken en bestellen van de te verwerken materialen.

Dit ben jij:
- Je hebt plezier in wat je doet;
- Je werkt graag samen om er een succes project van te maken;
- Je bent in bezit van een rijbewijs.

Dit bieden wij jou:
- Een goed salaris;
- Een vast dienstverband;
- Een gezellige groep vakmannen;
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
- Mooie projecten.

Vragen of meer weten? 
Bij interesse: bel of stuur een app naar 06-81570259
Ook kun je solliciteren per mail via pim@pvanhulstbv.nl.
Ga naar www.pvanhulstbv.nl/vacatures voor meer informatie. 

0497-512806 - Ganzestaartsedijk 15 in Duizel  - pim@pvanhulstbv.nl- www.pvanhulstbv.nl

S
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de com
plete vacature

Draag jouw steentje bij aan 
mooie bouwprojecten zoals deze! 

WERKPLAATS MEDEWERKER

PODIUMBOUWER
STEIGERBOUWER
LOGISTIEK MEDEWERKER
MEEWERKEND VRACHTWAGENCHAUFFEUR

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

SOLLICITEER NU!

VACATURES

100% GARANTIE 
OP SPIERBALLEN

& GOED SALARIS
Wij zoeken jou!

Heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega.

Heb je ervaring en kun je zelfstandig werken als 
allround haarstylist.

Werken in een klein team lijkt jou wel wat…
3-4 dagen per week.

Gezelligheid daar staan we voor en natuurlijk vakkundigheid.

Neem dan contact op met De Knipperij 
013-5044752 of 06-18162596

Heuvelstraat 13b | Diessen | brittheeren@hotmail.com
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Trition is een toonaangevend bedrijf en specialist in het opsporen, beperken 
en voorkomen van water-, vocht- en klimaatproblematiek. Hiervoor zijn er 
vier operationele afdelingen met ieder hun eigen specialisme; Lekdetectie, 
Droogtechniek, Bouwkundig onderzoek en Klimaatbeheersing. Voor 
ondersteuning van deze afdelingen zijn wij per direct op zoek naar een 
kandidaat voor de functie: 
 

Lekkage inspecteur / loodgieter 
 
 

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

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

Ben jij een leerling elektromonteur? 
Ook dan ben je van harte welkom! 

PERSONEEL GEZOCHT!
Beti Timmerfabriek B.V. is op zoek naar:

• WERKPLAATS TIMMERLIEDEN
• CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER

Heb je interesse, bel of mail naar:
BETI Timmerfabriek B.V.

Kennedylaan 18 | 5571 KC Bergeijk | 0497-573116 of info@beti.nl

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?
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ZIN OM TE KNALLEN?

Verbind 
je met 
MULTIFIX
Wil jij onderdeel uitmaken 
van een snelgroeiende en 
ambitieuze organisatie? Wil 
je jezelf verder ontwikkelen 
en werken bij een gezellig, 
Brabants familiebedrijf? 
Bekijk dan hieronder de 
openstaande vacatures. Een 
open sollicitatie is overigens ook 
altijd welkom. We nodigen 
je graag uit voor een goed 
gesprek en een lekkere kop 
koffie.

ONZE VACATURES:

Assemblage Medewerker

ICT Cloudbeheerder

Tactisch Inkoper

INFORMEEL
AMBITIEUS
FAMILIEBEDRIJF
RESULTAATGERICHT
NO-NONSENSE CULTUUR

Iets voor jou? 
Bel, app of mail ons:
+31 (0) 6 11 43 29 28
vacature@multifix.nl 
www.multifixgroup.com/werken-bij

Scan de QR-code 
voor alle actuele 
vacatures

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

MEDEWERKER
BINNENDIENST

Uren in overleg, minimaal 24 uur

Samen met jouw collega’s onderhoud je telefonisch contact met
nieuwe en bestaande klanten en verzorg je de planning van de

routes voor onze chauffeurs. Hiervoor is goede beheersing van de
Franse, Duitse en Engelse taal belangrijk. 

Ben jij klantvriendelijk, weet jij van aanpakken en werk je
graag in een klein team? Neem dan contact op!

HeBlad BV
Diamantweg 22 · 5527 LC Hapert · www.HeBlad.com

HeBlad B.V. is een betonfabriek. Wij zijn al ruim 25 jaar fabrikant
van betonnen meubilair voor de openbare ruimte. 

Vanuit onze nieuwe fabriek in Hapert worden de producten met eigen
transport rechtstreeks bij de klant bezorgd in een groot deel van Europa.  

Kom jij ons team versterken?
Mail naar Theo van der Heijden, theo@HeBlad.com

Personeelsadvertentie Medewerker Binnendienst - PC55 febr2023 130x195.indd   1Personeelsadvertentie Medewerker Binnendienst - PC55 febr2023 130x195.indd   1 14-2-2023   09:53:3614-2-2023   09:53:36

Kom j� 
team Oktober
versterken? 

Wat bieden we jou?  
• Leer & ontwikkelingstrajecten, om ervoor te
 zorgen dat j�  voldoende uitdaging kr� gt.

• Volop doorgroeimogel� kheden, zo z� n veel van 
jouw voorgangers doorgestroomd naar functies 
als thuisondersteuner, welz� nsmedewerker en 
groepsassistent.

Heb je vragen over de vacature?
Neem contact op met Jeanine Lemmens,
coördinator Facilitair, via 06 104 099 68 of
j.lemmens@zorginoktober.nl. Interesse?
Solliciteer dan via www.werkenb� oktober.nl.

werkenb� oktober.nl

B�  Oktober leveren we iedere dag warme zorg aan voornamel� k kwetsbare ouderen. 

W�  z� n op zoek naar: 

Medewerkers Facilitaire Dienstverlening
Schoonmaak (alle regio’s)
Als medewerker Facilitaire Dienstverlening Schoon-
maak zorg je voor een schone werk- en leefomgeving 
voor bewoners en cliënten en collega’s. Denk hierb�  
aan het schoonmaken van de kamers en algemene 
ruimtes. 

Intern transport (Bladel)
Als medewerker Facilitaire Dienstverlening
intern transport zorg je voor de bevoorrading
van afdelingen, haal je het afval en de was op.
Daarnaast zorg je voor het vloeronderhoud,
waarb�  werken met machines vereist is.

We zoeken medewerkers op parttime basis
(18 tot 25 uur), verdeeld over 7 dagen, ook in
het weekend. De uren z� n in overleg. 

Hof 10 • 5571 CC  Bergeijk 
(0497) 55 56 55 • www.schellekens-vrenken.nl

Wij zijn Schellekens & Vrenken 
Een accountantskantoor met twaalf 
medewerkers, gevestigd in het hart 
van Bergeijk. 

Solliciteer direct
Stuur je motivatiebrief met CV 
naar Schellekens & Vrenken, 
t.a.v. P.A.W. (Petra) Schellekens AA
of via petra@schellekens-vrenken.nl. 
Bel voor meer informatie naar 
0497-555655 en vraag naar Petra.

Vacatures 
bij Schellekens & Vrenken Accountants en Adviseurs

Wij vragen
•   HBO/MBO niveau, enkele jaren 

werkervaring is een pre
• een flexibele werkhouding
• zelfstandigheid en accuratesse
• goede contactuele eigenschappen

Wij bieden
• een afwisselende en zelfstandige functie
• een prettige en informele werksfeer
•   een marktconform salaris afhankelijk 

van opleiding, leeftijd en ervaring

Salarisadministrateur M/V
Voor 24-32 uur per week

De werkzaamheden bestaan o.a. uit
•   controleren en verwerken van 

aangeleverde mutaties
• uitvoeren salarisberekeningen
•   verzorgen aangiften loonheffingen 

en pensioen
• ontzorgen van werkgevers

Assistent Accountant m/v
Voor 24-40 uur per week

De werkzaamheden bestaan o.a. uit
• verwerken van administraties
• samenstellen van jaarrekeningen
• diverse belastingaangiften (inkomsten-, 

vennootschaps- en omzetbelasting)
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VVaaccaattuurree  MMeeddeewweerrkk[[sstt]]eerr  DDeeppoott  [[FFuullllttiimmee  4400  uuuurr//wweeeekk]]  

MMaaaakk  hheett  vveerrsscchhiill  bbiijj  SSmmuurrffiitt  KKaappppaa  RReeccyycclliinngg  BB..VV..  ttee  BBllaaddeell?? 
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Wij bieden jou een baan met afwisseling, [logistieke] 
uitdaging, goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden als Medewerk[st]er Depot 
te Bladel.  
 
WWeerrkkeenn  aallss  MMeeddeewweerrkk[[sstt]]eerr  DDeeppoott  bbiijj  SSmmuurrffiitt  KKaappppaa  bbiieeddtt  jjoouu::    

• een uitstekend salaris; 
• goed pensioen, 25 verlof- en 6 ADV-dagen, diverse verzekeringen, enz.;  
• opleidings- & doorgroeimogelijkheden; 
• reiskostenvergoeding w-w: >10 km enkele reis worden alle km’s à € 0,21 vergoed; 
• zakelijke dienstreizen worden vergoed à € 0,29 per km. 

 
JJiijj  ppaasstt  bbiijj  oonnss  oommddaatt::    

• je in het bezit bent van een heftruckcertificaat en zelfstandig kunt werken; 
• je ook goed kunt samenwerken in een gezellig klein team; 
• je flexibel inzetbaar bent en bereid bent om overuren te maken; 

• je wilt werken van 7u30 – 16u30.  

WWaatt  zziijjnn  jjee  ttaakkeenn?? 

Je rapporteert aan de Manager Depot Bladel en je bent verantwoordelijk voor het laden en 
lossen van vrachtwagens. Met de heftruck schuif je het gestorte, losse papier in de put van de  
opvoerband zodat het tot balen geperst kan worden. 

Verder snij en versnipper je rollen papier, bedien je de persinstallatie en weeg je vrachtwagens 
in en uit. Je verricht eerstelijns onderhoud en houdt je werkplek schoon. Je zorgt ervoor dat het 
materiaal en materieel in goede staat blijft. Je leeft de veiligheidsvoorschriften op de juiste 
wijze na en bewaakt ook andermans veiligheid. 

SSmmuurrffiitt  KKaappppaa is een wereldwijde organisatie die papier en golfkartonnenverpakkingen 
produceert. Meer informatie vind je op onze website: www.smurfitkappa.com 

BBeenn  jjee  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd??   

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Roy Smeets [Manager HR 
Benelux]: 06-22801034. Je sollicitatie verstuur je naar: roy.smeets@smurfitkappa.nl.   

WIJ ZOEKEN
EXTRA ENERGIE:

Wij zijn AccuCompany, een klein en 
flexibel bedrijf, waarbij jouw bijdrage en 
verantwoordelijkheid van grote invloed 
is op onze kwalitatief hoge prestaties.

AccuCompany ontwerpt, ontwikkelt en 
produceert accupacks voor e-bikes en 
robotica en is innoverend op het gebied 
van energie systemen.

Fulltime montage
medewerker

Een marktconform 
salaris

25 vakantiedagen 
bij fulltime 
dienstverband, 
genoeg tijd voor 
leuke dingen :)

Persoonlijke 
ontwikkeling

Werken in een 
gezellig team

Vaste werktijden 
(maandag t/m 
vrijdag van 8:30 
tot 17:00 uur)

Afwisselende 
baan, geen dag is 
hetzelfde!

We zijn op zoek naar een handige 
medewerker die secuur te werk gaat en 
graag nieuwe vaardigheden leert. Je 
bedenkt, ontwerpt en maakt 
accupacks voor onze klanten, leert 
storingen zoeken, puntlassen en testen. 
Een opleiding in de elektronica behoort 
tot de mogelijkheden. 

Affiniteit met elektro technische 
producten heeft de voorkeur maar is 
zeker geen must! Ben jij diegene die 
de spanning aan kan? Loop dan eens 
bij ons binnen of neem contact met 
ons op via onderstaande 
contactgegevens;

+3140 251 4242

06-83876020

contact@accucompany.nl

Hennepstraat 7, Riethoven

Contacteer ons

WAT BIEDEN
WIJ JOU?

WIJ ZOEKEN EEN

PROJECTCOÖRDINATOR

WIJ ZOEKEN EEN

INTERIEURBOUWER

Beheers jij de Franse en Nederlandse taal vloeiend in 
woord en geschrift? Weet jij van aanpakken en werk je 

graag in een dynamische organisatie?

Heb je een groot hart voor interieurwerk? Wil je 
werken in een moderne werkplaats en op locatie in 

Europa?

Lees de volledige vacatures op onze website. Laat het ons 
weten per mail t.a.v. Maartje Kanters, bel of kom gezellig langs!

Riethovensedijk 20 • 5571 CR Bergeijk • T: 0497 577 027 •
werken@bruns.nl • www.bruns.nl

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

Zoek jij een fulltime of parttime baan in een van deze functies en heb 
jij een MBO werk-en denkniveau. Ben jij in het bezit van rijbewijs 
B en heb jij een goede motivatie en een positieve instelling. Dan 
zoeken wij jou!

Bij de functie van verkoper/verkoopster behoort de zaterdag tot 
een werkdag en de functie van logistiek medewerker is een fysiek 
zware functie.

Wij leveren maatwerkkeukens uit eigen fabriek, in het midden 
en hoog segment. Waardoor elke keuken anders is, iedere klant 
heeft zijn/haar specifieke wensen, wat ervoor zorgt dat je een zeer 
afwisselende baan hebt en geen enkele dag hetzelfde zal zijn.
Gezien je nieuwe collega’s al vele jaren bij ons in dienst zijn en niet 
echt behoefte hebben in een andere uitdaging, zegt genoeg over 
ons bedrijf en onze arbeidsvoorwaarden. Dat zit dus wel goed.

Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief met een cv naar erik.das@
daskeukens.nl, daarna zal er door ons een kennismakingsgesprek 
worden ingepland.

VERKOPER/VERKOOPSTER -  (min. 13 uur) 
LOGISTIEK MEDEWERKER - (min. 20 uur)

wij zijn op zoek naar een...
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Functieomschrijving Servicemonteur
Wil jij graag verduurzamen en heb jij kennis van elektrotechniek? Dan ben jij 
degene die wij zoeken!! Solliciteer nu voor de uitdagende functie waarbij jij met 
jouw ervaring zonne-energiesystemen kunt realiseren.

Wie zijn wij en wat doen wij?
DSG – De Schoenmakers Group - is het duurzame energiebedrijf dat zich 
onderscheidt. Inmiddels zijn wij de grootste huurder van daken in NL om 
daarop zonnestroom-systemen te installeren. Dat doen we door heel 
Nederland en we zijn hard op weg naar 1.500.000 geïnstalleerde panelen in 2023. 
Wij verzorgen alles rondom de zonnepanelen: fi nanciering, engineering, instal-
latie en beheer. Maar DSG doet meer. DSG Solarfi elds ontwikkelt zonneparken, 
DSG Battery houdt zich bezig met energie opslag op grote schaal en GVO 
Auctions is een platform voor groencertifi caten. Wij zijn actief in de B2B-markt.

Wij zijn op zoek naar een Servicemonteur voor 40 uur per week:

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van zonne-energiesystemen en 
het verhelpen van eventuele storingen.

Takenpakket
• Oplossen van storingen in het veld (hardware en software)
• Vervangen defecte componenten PV-installatie (omvormers, automaten, etc.)
• Uitvoeren van inspectie jaarlijks onderhoud
• Reiniging omvormers tijdens jaarlijks onderhoud
•  Meehelpen in de AC Montage als er geen service/

onderhoudswerkzaamheden zijn
• Verbeterpunten uitvoeren n.a.v. Scope-12 inspectie
• Opsporen en vaststellen Isolatiestoringen
•  Oplossen isolatiestoringen op het dak, evt. met hulp van een verreiker, 

veiligheidsharnas etc.
• In acht nemen van veiligheidsmaatregelen “werken op hoogte”
• Vervangen defecte/beschadigde zonnepanelen

Meer informatie vind je op onze website DSG.nl of stuur een mail naar 
personeel@dsg.nl.

Functieomschrijving Junior 
Financieel Medewerker
Wil jij samen met ons Nederland verder komen verduurzamen? Ben je 
communicatief vaardig, neem je makkelijk zelfstandig beslissingen, werk je 
gestructureerd en is jouw administratie altijd op orde? Wil jij werken in een 
informele werkomgeving met een enthousiast team van professionals? 

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wie zijn wij en wat doen wij?

DSG – De Schoenmakers Group - is het duurzame energiebedrijf dat zich 
onderscheidt. Inmiddels zijn wij de grootste huurder van daken in NL om 
daarop zonnestroom-systemen te installeren. Dat doen we door heel 
Nederland en we zijn hard op weg naar 1.500.000 geïnstalleerde panelen in 
2023. Wij verzorgen alles rondom de zonnepanelen: fi nanciering, 
engineering, installatie en beheer. Maar DSG doet meer. DSG Solarfi elds 
ontwikkelt zonneparken, DSG Battery houdt zich bezig met energie opslag 
op grote schaal en GVO Auctions is een platform voor groencertifi caten. 
Wij zijn actief in de B2B-markt.

Wij zijn op zoek naar een 

Junior Financieel Medewerker
voor 32-40 uur per week:

Wat ga je doen
•  Verwerken fi nanciële administraties (met name inkoopfacturen en 

bankboek)
• Controleren van deze verwerking
• Overige fi nanciële werkzaamheden

Meer informatie vind je op onze website DSG.nl of stuur een mail naar 
personeel@dsg.nl.

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

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

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

le

bijbaantj
e!

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT • LEUKE BIJVERDIENSTE • EIGEN TEMPO

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

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

•  Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 

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

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

 donderdag t/m zaterdag.

Wil je gaan bezorgen? Meld je dan nu aan!
Geef je gegevens aan ons door en wĳ  geven je 
alle informatie. Kĳ k ook op: www.bravom.nl���� ������������
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Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!
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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

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.

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

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.

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.

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.

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

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

Massief eiken jagerskast, 190 x 100 x 40 cm, 
€ 370,-. Tel. 0497-384600.

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

GEVONDEN: Portemonneetje zaterdag (18-02) 
in de MFA Hapert tijdens carnavalsavond Tel.
06 11178962. 

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

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

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.

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: 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.

GEVRAAGD: Oude en gouden munten. 
Nederlandse oude bankbiljetten. 
Tel. 06-36213477.

 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
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TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72
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Door Renate Pijnenburg
HAPERT - Het wordt een druk jaar bij Den Tref in Hapert. Het gemeenschapshuis bestaat namelijk 50 jaar en dat wordt gedurende het jaar op meerdere ma-nieren gevierd; niet met een statige re-ceptie maar met feestelijke activiteiten voor alle gebruikers en inwoners van de gemeente. De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 22 januari met een spannend en gezellig darttoernooi.

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

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

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

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

Hoofdstraat 65  • Hoogeloon • T. 0497 681 751www.fl ekkappers.com

Want moeilijk haar bestaat niet
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uw regio makelaar

U wilt uw huis verkopen? De markt stijgt, rente tarieven zijn gunstig. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

MIELE
STOFZUIGER
BLACK PEARL - 1600 W 

VAN € 219,- 

VOOR € 169,-
VERHAGEN
elektroservice

Steenslag 5 (Rondweg) • BladelTelefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Jubileumjaar voor
Den Tref in Hapert Al 50 jaar een vaste waarde voor veel gebruikers en verenigingen

Raambrug 4  Bladel  T 0497 33 78 82info@fitfactory.nl • www.fitfactory.nl
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De aftrap van het feestjaar is op 22 januari met een darttoernooi voor iedereen. Doe ook mee!
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vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de 

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

toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 
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De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

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

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

carnaval 2023! Nog even nagenieten....
Zondagoptocht 
Hooge Mierde
Kinderen groepen 2 t/m 4 personen
1. Plee Girls  - Plee-station
2. Quinty & Fleur - Smiley’s

Kinderen groepen 5 of meer personen
1. De feestneuzen - Wij zijn geknipt voor carnaval
2. Groep 8 - Vur ’t lest op hun best
3. De Moate - Wij zij maatjes!
4. Groep 3 - Met groep 3 = het altijd feest
5. De Be(e)sten-bakkers - Heel mierd bakt, als de be(e)sten!

Praalwagens / loopgroep(en) jongeren
1. De Feestbeesten - Mee d’n Köster in de kroeg, 
   zakken we door tot morgenvroeg
2. De Biste(n) 2.0 - Carnaval, geen noodgeval, maar prinsenbal
3 . De Aoiboerkes - Naar huis als leste dan smaken de aoikes het beste
4. C.V. de Jumpers - Van snotneus naar feestneus 

Volwassenen individueel
1. IEP de HACKER - De iep van Hooge Mierde

Volwassenen loopgroep  2 t/m 4 personen
1. An en Mie - Energie besparing
2. We are on Fire - Het brand-weer
3. Gilde St. Joris - Carriere Gerwen
4. Haoiboerengezind – Siem en Mary - Al 55 jaar Haoiboerengezind
5. Jan en Johan- Glas en Vezel

Volwassenen loopgroep 5 pers of meer  
1. De Toekomst - Na 15 jaor aan de top zit het d’r op
2. CV Gekke Sokken - Gezelligheid kent geen tijd!

Zotte wagens
1. roep Jan van Gool
2. Twan van Dommelen & Co - 55 jaor bestaan, 
    mer wie is er meej dûn IEP vandûr gegaon 
3. De Wegpiroate - Boerenbruiloft

Publieksprijs: 
De Biste(n) 2.0 - Carnaval geen noodgeval, maar prinsenbal.

Zondagoptocht 
Bladel
Grote Optocht
Wagens
1. JCV de Koekwauze - Bloem-mist
2. JV de Barbiertjes - Leverproblemen

Groepen
1. De Vrienden van… - Weer genaaid
2. De Buntbengels - De energiemaatschappij 
                      zit er warmpjes bij
3. De Knøpers - Café (d)te Kort

Individueel
1. De Meûkers - Geslacht
2. De Vrienden van... - We nemen het voortouw
3. Angela - Ik heb een hoge noodt
4. De Strijkers - De Strijkers

Kinderoptocht
Jeugdgroep XL
1. CV Steekje Los - Gescheiden afval
2. VG de Kwèkers - Mc Drijf

  3. De Dwèrsliggers - Geknipt voor Carnaval
  4. CV de Geintrappers - Wij gaan voor goud(vissen)
  5. De Haoihossers - Carnaval is kei vet

Jeugdgroepen
1. De Leukerds - Carnaval vieren wij mee ons clubke
2. De Feestbeesten - Opgewekt Carnaval
3. De Prinsessenclub - Dansende prinsessen
4. VG de Zure Matten - Carnaval is één groot circus

Jeugd Individueel
1. De Confetti’s - Carnaval is kaasje
2. Dyon - Wij zijn er weer bij
3. Imke en Tijn Paridaans - In de weg lopen/voor de voeten lopen 

3 . De Aoiboerkes - Naar huis als leste dan smaken de aoikes het beste

Zondagoptocht Zondagoptocht 
Bladel
Grote Optocht
Wagens
1. JCV de Koekwauze - Bloem-mist
2. JV de Barbiertjes - Leverproblemen

Groepen
1. De Vrienden van… - Weer genaaid
2. De Buntbengels - De energiemaatschappij 
                      zit er warmpjes bij

  3. De Dwèrsliggers - Geknipt voor Carnaval

Blaalse Strip
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Gezond eten krijgt tegenwoordig veel aan-
dacht. Voor sommigen is de zorg voor vol-
doende eten nu helaas groter. Het gevoel van 
honger en de stress om je gezin van eten te 
voorzien willen we een beetje verlichten in 
de vastentijd. In alle kerkportalen in de paro-
chie zullen we tot Pasen een zgn. voedseltafel 
zetten. Daarop kunnen mensen etenswaren 
neerleggen die anderen weer kunnen mee-
nemen (give or take). Heel laagdrempelig en 
onopvallend. Het is geen concurrentie van de 
Voedselbank, die uitstekend werk doet. Alle 
beetjes helpen. Goederen die overblijven en 
die geschikt zijn, bieden we alsnog aan de 
Voedselbank. We steunen dit jaar ook weer 
een vastenproject in het buitenland (Congo). 
Daarover hoort u later meer. Maar we willen 
tegelijk dicht bij huis iets betekenen voor 
mensen die het nodig hebben. Helpt u mee? 
Ik wens u een mooie vastentijd toe.

Pastoor Schilder 

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)

H. Gregorius van Narek
Maandag 27 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 28 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 1 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
18.30 uur: Bladel, Kruisweg
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 2 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 3 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 4 maart
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd Koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

2e Zondag van de 
Veertigdagentijd
Zondag 5 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Herenkoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 4 en 5 maart)

Bladel zondag:
- Jac Sleddens, Toos Sleddens-Luyten 
  en overleden familie Sleddens-Luyten
- Maria Louwers-Kox
- Nol en Miet Maandonks-Antonise
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gert, Koosje en 
  Doortje (nms. Mieneke, Annelies en Sandra)
- Maria Schippers-Kuijken

Casteren:
- Overleden familie Castelijns-de Kinderen (f)

Hapert:
- Petronella van den Endert 
  en Laurentius Bierens (f)
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan en Nella van de Ven-Coppens
- Familie Plasmans-van de Aa 
  en hun dochters Ans, Cisca en Rika

Hoogeloon:
- In 2022 overleden leden van 
  Seniorenvereniging Hoogeloon

Mededeling:
-  De Stille Omgang in Amsterdam is op za-

terdag 18 maart. Meer informatie vindt u op 
de publicatieborden in de kerk of op www.
stille-omgang.nl.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

1e Zondag van de Vasten
Zaterdag 25 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 26 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Piet van de Ven (vw. verjaardag)
- Herman Swaanen
- Gust Lavrijsen (nms. KBO Reusel)
- Cor Peeters
- Marij Lauwers-van Lieshout
- Louisa de Kort-Neekx

Maandag 27 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 28 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Miet Lauwers

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

Donderdag 2 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 3 maart
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 26 februari: 10.00 uur. R. Koreneef uit Ronse (B)
Zondag 5 maart: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries  
Zondag 12 maart: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, k.w. uit Veldhoven         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 26 februari: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 5 maart: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder
Zondag 12 maart: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, Kempendienst

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



39 24 februari 2023

  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

     Tel: 0612486401 Met rolstoel, bellen
     E-mail: castersvervoer@casteren.net
     Meer informatie:   www.casteren.net

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

INFORMATIEF

EERSEL - Op donderdag 9 maart is de 
laatste Taizéviering van het seizoen 
2022/23 in het Protestantse kerkje, Markt 
38 in Eersel. Aanvang is om 19.30 uur.

De viering is in de stijl van de oecumenische 
broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk.
Naast een aantal korte teksten zijn er liederen 
die veelal zacht worden gezongen, en door de 
herhaling als een mantra werken. 

In het midden van de viering is er gelegen-
heid voor iedere bezoeker om een kaarsje 
aan te steken op het lichtaltaar, waarna er 
stilte is voor eigen overwegingen. 

Iedereen is van harte welkom bij onze viering.
Voor meer informatie zie onze mail: e.kroon@
onsbrabantnet.nl of website:  

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in Protestantse kerkje
Donderdag 9 maart

BLADEL - De Stich-
ting Cluster Seni-
oren Bladel is een 
s ame nwe rkings -
verband van senio-
renverenigingen uit 

alle kernen van de gemeente Bladel. Op 
19 oktober 2022 hadden we in de nieuwe 
MFA Hart van Hapert in Hapert een opfris-
cursus rijvaardigheid voor ouderen geor-
ganiseerd. Uit een evaluatie van deze cur-
sus is gebleken dat we voor het onderdeel 
theorie-verkeersinstructie te weinig tijd 
hadden voorzien.

Daarom organiseren we op 6 april een aparte 
bijeenkomst theorie-verkeersinstructie voor 
alle senioren uit de gemeente Bladel. Deze cur-
sus zal worden gegeven door Menno Aalders 
uit Vessem in de MFA Hart van Hapert. Om ie-

dereen voldoende aandacht te kunnen geven 
en de interactie tussen Menno en de deelne-
mers voldoende ruimte te geven, is het aantal 
deelnemers beperkt. Aanmelden kan tot uiter-
lijk 18 maart. Afhankelijk van het aantal deelne-
mers wordt de aanvangstijd 10.00 uur of 13.30 
uur. U wordt verzocht om tijdig aanwezig te zijn. 
Acceptatie op volgorde van aanmelding. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 5,- 
p.p. inclusief een kopje koff ie tijdens de pauze. 
Graag contant te voldoen op de dag van de 
cursus. De cursus is geen examen en heeft 
geen consequenties voor het rijbewijs. U 
kunt zich voor deze theorie-verkeersinstruc-
tie aanmelden bij Henk Heesterbeek,  hjm.
heesterbeek@gmail.com of tel. 0497-384186 
en Wies Vissers, p.vissers7@upcmail.nl of tel. 
0497-682281. Tot 6 april in de MFA Hart van 
Hapert, Oude Provincialeweg 21 in Hapert.

Bijeenkomst theorie-verkeersinstructie 
voor senioren in MFA Hart van Hapert

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

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.00 uur-16.30 uur: biljartcompetitie Den Engel
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
 15.15 uur-16.30 uur: 1ste communie voorbereiding
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

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

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

Na de middag voortaan gesloten

AGENDA

MAANDAG 27 FEBRUARI 
T/M 

VRIJDAG 3 MAART

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
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