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Door Renate Matthijssen

REGIO - Team Strong 2Gether maakt zich 
op voor deelname aan Alpe d’HuZes. Volop 
in training om te wandelen of te fietsen op 
1 juni en natuurlijk diverse activiteiten om 
de benodigde inleg voor elkaar te krijgen. 
Het team is onderdeel van BIG Challenge 
en gaat voor een recordbedrag. PC55 praat 
met drie generaties: (o)ma Wilma, dochter 
Kim en (klein)dochter Kaat.

Verwerking na verlies
Vorig jaar kreeg de familie te maken met het 
overlijden van een geliefd familielid. “Een 
vreselijke gebeurtenis, een vreselijke ziekte. 
Het motiveerde ons wel meteen om ons in 
te gaan zetten om te helpen kanker de we-
reld uit te helpen”, vertelt Kim. “Noem het een 
stukje verwerking, maar het voelt goed om dit 
te kunnen doen.” Wilma vult aan: “We zijn bij 
elkaar gaan zitten om ideeën te verzamelen 
en van het één kwam het ander. We hadden 
veel ideeën en daar zijn er nog niet veel van 
weggestreept. We kunnen ieders talent en 

enthousiasme inzetten om tot mooie dingen 
te komen. Door elkaar te helpen, wordt het 
teamgevoel en daarmee ook het familie-
gevoel enorm versterkt.”

Sportief evenement
Er is al een benefietdiner geweest bij De 
Bijenkorf in Hooge Mierde, een groot succes. 
Kaat werkt daar en mocht meehelpen in de 
organisatie. “Er waren zoveel aanmeldingen, 
ik denk dat we misschien nog wel twee avon-
den hadden kunnen vullen”, zegt Wilma. Maar 
nu is het eerst tijd voor andere activiteiten. 
Passend bij de activiteiten op de berg in juni 
wordt er een sportief evenement georga-
niseerd. Kim: “Op 11 maart gaan we lopen, 
rennen en fietsen. Althans, we hopen dat héél 
veel mensen dat gaan doen. Vanaf 13.00 uur 
kun je starten vanaf boerderij Dennenburg 
aan de Beekakkersweg in Lage Mierde voor 
een wandeltocht van 5, 10 of 15 kilometer. 
Ga je liever hardlopen, dan kun je kiezen uit 
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Kim: “Op 11 maart gaan we lopen, rennen en fietsen. Althans, we hopen dat héél veel mensen dat gaan doen. Vanaf 13.00 
uur kun je starten vanaf boerderij Dennenburg aan de Beekakkersweg in Lage Mierde voor een wandeltocht van 5, 10 
of 15 kilometer. Ga je liever hardlopen, dan kun je kiezen uit een parcours van 10 of 15 kilometer en op de mountainbike 
is er keuze uit 30 of 50 km trappen.”

Huis verkopen?
BEL 0497-369193

Strong 
2Gether
Wandelen, rennen of mountainbiken 
voor Alpe d’HuZes op 11 maart

Huisartsenpraktijk De Mierden 
is op zoek naar een

Doktersassistente
Voor info bel 013-5092535 

of mail naar 
info@hapdemierden.nl
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Showdansgroep 
Quality 

Zondag 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

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

HOOGELOON - De voorstelling ‘Bertha’s 
dood’ is een komisch misdaadverhaal en 
voor iedereen van 10 jaar en ouder. Het 
stuk is geschreven door theatermaker 
Hans Maas. 

De actie van een aantal jaar geleden waar 
honderden mensen in het Bladelse buitenge-
bied een brief kregen, waarin criminelen hen-
gelen naar ruimte voor een hennepkwekerij, 
inspireerde hem tot het schrijven van dit stuk. 

Na diverse brainstormrondes samen met de 
leden van St. Pancratius is Hans het script 
gaan schrijven. Uiteindelijk resulteerde dit in 
‘Bertha’s dood’. De laatste koe van boer Kees 
van der Molen. In het stuk combineert Hans 
herkenbare vleugjes uit oude westerns, Pulp-
fiction en andere Hollywood-klassiers. Een 
beetje absurdistisch met veel humor!

Het verhaal
Boer Kees zit helemaal klem. Zijn bedrijf staat 
aan de rand van de afgrond. De bank wil niet 
meer bijspringen. Zijn vrouw is depressief, 
zijn zoon kijkt de hele dag tv en hij heeft nog 
slechts één koe: Bertha. Maar dan valt er een 
briefje op de mat met de vraag of hij zijn stal 
wil verhuren voor een hele interessante prijs. 
In een vlaag van verstandsverbijstering belt 
Kees het nummer en dat verandert alles...

St. Pancratius houdt ervan om het publiek 
maximaal mee te nemen in de juiste sfeer. 
En gaat hiervoor niets uit de weg. Het stuk 
vindt dan ook plaats op een bijzondere loca-
tie, namelijk in een oude stal op het Heieind 
2 in Hoogeloon. Trek dus warme kleren aan! 
Kaarten voor de voorstelling zijn te verkrijgen 
via reserveren@toneelhoogeloon.nl. Kosten: 
€ 8,00 voor volwassenen en <18 jaar € 4,00.

Voorstelling ‘Bertha’s dood’
Een western, maar dan in de Kempen

BERGEIJK - Op zondag 5 maart, om 14.00 
uur, komt Bjarke Ramsing optreden in 
het Aquinohuis, Dokter Rauppstraat 52 in  
Bergeijk. Je kunt op ieder moment binnen-
lopen, iedereen is welkom en de entree is 
gratis.
 
De muzikale opvoeding van Bjarke Ramsing 
vond plaats op het Deense platteland. Daar 
vormde hij zijn eigen muzikale stijl uit de res-
tanten van oude Amerikaanse folk, blues en 
roots muziek. Hij toert sinds jaar en dag bin-
nen en buiten Europa. Momenteel heeft zijn 
dynamische folkmuziek een vruchtbare basis 
gevonden in de Lage Landen.
 
Muzikaal gezien varieert het van prachtige, 
zachte folk ballads met elegante instrumen-

tale arrangementen, tot meer ongepolijste 
en opgewekte akoestische rockcomposities. 
Zijn songteksten zoeken op meedogenlo-
ze wijze naar de schoonheid te midden van 
het vuil van onze moderne westerse samen- 
leving. Tijdens zijn optredens geeft Bjarke 
uitdrukking aan een zeldzame en subtiele op-
rechtheid en laat zijn publiek achter met een 
vleugje ongepolijste waarheid.
 
De nieuwste informatie over de artiesten, die 
komende maanden optreden, is steeds te vin-
den op de facebookpagina van Club Aquino. 

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

Concert Bjarke Ramsing
in Aquinohuis

Foto: German Villafane

De mooiste keukens, 
inbouwkasten, 
badkamermeubilair, 
schuifwanden en 
kantoorinrichting.

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
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een parcours van 10 of 15 kilometer en op 
de mountainbike is er keuze uit 30 of 50 km 
trappen.”

Afterparty
Meedoen aan één van de sportieve uitdagin-
gen kost € 7,50 en is te betalen via een QR-
code of met cash. Het stopt niet na het spor-
ten want er is een gezellige afterparty gepland. 
Wilma: “Op het terrein van de boerderij – mijn 
ouderlijk huis overigens – speelt Blend en dat 
is tevens het allerlaatste optreden van deze 
band. Alleen dat zou op zich al een mooie 
reden zijn om langs te komen. Uiteraard is er 
volop te eten en drinken en gaan we er met z’n 
allen een mooie dag van maken.” Wie meedoet 
komt onderweg ook af en toe een post tegen 
waar een versnapering te krijgen is.

De zon zal schijnen
Kim vult nog aan: “Wat ik er zo leuk aan vind, 
is dat iedereen mee kan doen. Zelfs kinderen 
want de kortste wandelroute, die van 5 km, 
is als speurtocht uitgezet. Kinderen moeten 
dieren zoeken die een beetje verstopt zijn in 
het bos. Bij terugkomst krijgen ze dan een 
lekkere traktatie. O ja, en voor iedereen is er 
een kop soep.” En nu maar hopen op mooi 
weer zodat iedereen massaal komt meedoen. 
“Dat komt wel goed”, weet Wilma zeker. “Die 

zon wordt gestuurd door degene uit wiens 
naam wij dit organiseren. Is al vaker gebeurd. 
Zijn zonnige karakter gaat ons helpen, ook 
straks als we de Alpe aan het beklimmen zijn.”

Steentje bijdragen
Uiteraard is het team te vinden op de pagina 
www.opgevenisgeenoptie.nl en je kunt hen 
vinden op Animal Event in de Beekse Bergen 
in het eerste weekend van mei. “Daar staan 
we met de verkoop van de ‘cool’ T-shirts”, 
vertelt Wilma die er zin in heeft. “Je krijgt er 
zoveel energie van om dit soort dingen te or-
ganiseren. Alsof je iets terug kunt doen. Er is 
nog zoveel onderzoek nodig, het is toch mooi 
als je een steentje bij kunt dragen aan de ge-
nezing of behandeling van kanker. Dáár doen 
we het voor.”

vervolg van pagina 1

LOKAAL

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

07-03 T/M 18-03

TOENDRA
Rijk gevuld en zeer smakelijk 

meergranen brood 
met zonnebloempitten 

en pompoenpitten, 
mais en tarwekiemen.

  

Van € 3,70     

voor € 3,45
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

WIJ BAKKEN 
VOOR U 

DAGELIJKS
EEN 

GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN
LEKKERE BROODJES!

Tussen 6 en 27 
maart zullen 
twee mede-
werkers van 
het Monu-
m e n t e n h u i s 
Brabant een 

onderzoek uitvoeren naar de cultuurhis-
torisch waardevolle panden in Duizel en 
Steensel. De gemeente Eersel telt een 
zorgvuldig opgestelde lijst van cultuur-
historisch waardevolle panden. Deze pan-
den vertellen iets over de geschiedenis 
van het dorpen. Ze worden minder strikt 
beschermd dan monumenten, maar 
het behoud van aanzicht en historisch 
karakter staan centraal als er bouwplan-
nen zijn. 

Omdat het alweer een tijdje geleden is dat 
we de lijst van cultuurhistorisch waardevolle 
panden hebben bijgewerkt, zijn we nu druk 
bezig met het actueel maken van ons be-
stand. Voor alle zes de kernen in de gemeen-
te Eersel gaan we dit doen. Vorig najaar zijn 
we begonnen in Eersel. Nu zijn de panden in 
Duizel en Steensel aan de beurt. 

Waarom doen we dit?
Het is belangrijk dat de cultuurhistorisch 
waardevolle panden in de gemeente een 
goede omschrijving hebben. Zo weten we 

in welke staat de gebouwen verkeren. Dit 
is vooral belangrijk voor toekomstige (ver)
bouw-, bestemmings- en omgevingsplannen. 
We pakken de beschrijvingen er bijvoorbeeld 
bij tijdens het beoordelen van vergunning-
aanvragen. Hoe meer informatie we over de 
panden hebben, hoe beter we deze aanvra-
gen kunnen beoordelen. Ook stelt de ge-
meente haar erfgoedbeleid er op af. Hierdoor 
kunnen we onze panden met behulp van deze 
informatie beter beschermen en ons ruimte-
lijke beleid verbeteren waar nodig. 

Hoe voeren we het onderzoek uit?
Het Monumentenhuis Brabant gaat de pan-
den in Duizel en Steensel fotograferen vanaf 
de openbare weg. Iedereen heeft het recht 
om vanaf de straat gebouwen, dus ook deze 
panden, te fotograferen. Toch willen we jullie 
hier via deze weg over informeren, zodat het 
niet als een verrassing komt. Alle bewoners 
en eigenaren van de panden ontvangen ook 
een brief. 

Heb je nog vragen?
Vragen over de inventarisatie kun je stellen 
aan Niels Groot, Beleidsmedewerker Erfgoed 
bij de Gemeente Eersel. Dit kan per mail via 
n.groot@eersel.nl, of door te bellen naar ons 
algemene nummer (0497)531300. Niels is be-
reikbaar op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Onderzoek cultuurhistorisch waardevolle 
panden in Duizel en Steensel

VESSEM - Een van de oudste en populairste 
Nederlandstalige popgroep De Dijk heeft 
helaas definitief het licht uit gedaan. De 
Dijk heeft de afgelopen decennia meer dan 
twintig albums uitgebracht en scoorde hits 
met onder meer de nummers ‘Mag het licht 
uit’, ‘Bloedend hart’ en ‘Als ze er niet is’.

Maar gelukkig is er nog de achtkoppige tri-
buteband Zoden Aan De Dijk die de beste 
covers van De Dijk ten gehore brengt. Zoden 
Aan De Dijk probeert bij elk nummer zo dicht 

mogelijk bij de originele uitvoering van de 
meesters zelf te blijven. Dus dit is nog de 
enige kans om De Dijk toch enigszins live 
mee te maken. Snel kaarten bestellen is dus 
verstandig om dit niet te missen.

Wanneer: zondag 26 maart. Aanvang: 14.30 
uur. Waar: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 
in Vessem. Entree: € 12,50. Kaarten zijn te 
bestellen via: 

tributebands@dnboogerd.nl

Optreden van Tribute De Dijk 
in D’n Boogerd
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De inventaris van ons ontvangstpaviljoen 
heeft een bescheiden maar opvallende 
uitbreiding gekregen. Alle stoelen in het 
paviljoen zijn aardegeel op één na: onze 
nieuwste aanwinst. Met zijn opvallende, 
oranjerode kleur springt hij er echt uit. Zo-
zeer zelfs, dat gasten zich soms vertwijfeld 
afvragen of ze er wel op mogen zitten, zelfs als 
alle andere stoelen al bezet zijn. Nou, dat mag.

Die afwijkende kleur is bewust gekozen. We 
hebben ons laten inspireren door voormalig 
minister en vicepremier Jan Terlouw. Terlouw 
werpt zich al jaren op als hoeder van de wereld, 
van het milieu en de beschaving. Hij vindt dat 
in iedere bestuurskamer of raadszaal waar 
gesproken en besloten wordt over de toe-
komst een ‘toekomststoel’ zou moeten staan. 
In de toekomststoel zit – bij wijze van spreken – 
de toekomst. De generatie van morgen. Onze 
(klein)kinderen, die nu nog niet geboren zijn 
maar wel de gevolgen zullen merken van wat 
wij nu doen. En (na)laten. Die stoel moet ons 
erop wijzen dat we ook de belangen van de toe-
komstige generatie moeten meenemen in de 
beslissingen die we nu nemen.

Kortom: tussen de pakweg dertig aardgele 
designstoeltjes van Kartell, gemaakt van 
gerecycled plastic, staat nu een opvallende 
stoel in een afwijkende kleur. Eigenzinnig, 
dapper en niet bang. Een stoel die bij onze 
bezoekers hopelijk vragen oproept en het 
gesprek op gang brengt. ‘Waarom dertig gele 
stoelen en maar één oranjerode?’

Nou, hierom. Alles wat we doen op De Utrecht 
is gericht op de toekomst. We investeren doel-

gericht en stap voor stap in een rijke, groene, 
veerkrachtige en biodiverse omgeving. Dat is 
een verhaal van de lange adem. Een rijk bos is 
een oud bos, met bomen van honderd jaar en 
ouder. Waarom graag oud? Omdat een oude 
bosbodem rijk is aan humus en aan schimmels 
die voedingstoff en verspreiden. Op werkelijk 
oude bosbodems groeien bepaalde planten en 
bloemen die elders niet kunnen gedijen zoals 
salomonszegel, dalkruid en bosanemoon. Dat 
zulke soorten opwachting maken op De Utrecht 
omdat we daarvoor de juiste omstandigheden 
hebben gecreëerd, gaan de meesten van ons 
niet meer meemaken. Maar onze kleinkinderen 
hopelijk wel. 

Dat het klimaat nu zo sterk verandert, hebben 
wij mensen aan onszelf te danken. Die ver-
andering stoppen heeft een prijs. Sommige 
mensen zijn geneigd deze rekening door te 
schuiven naar toekomstige generaties. Wij niet. 
Op De Utrecht proberen we het tij te keren. 
Misschien is het een druppel op een gloeiende 
plaat. Aan de andere kant: je moet ergens 
beginnen. Bovendien: iedere wereldreis begint 
met een eerste stap.

Een vreemde eend in de bijt

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

COLUMN

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

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

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

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Activiteiten

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

weekkrant PC55 
goed om te weten

In de vastentijd zal dit 
jaar aandacht besteed 
worden en ook gecol-
lecteerd worden voor 
Stichting Mutoto.nl. 
Deze stichting heeft 
als doel: een duurza-
me verbetering van de 
leefomstandigheden 

van kansarmen, speciaal jongeren, in de 
Democratische Republiek Congo in Afrika. 
‘Mutoto’ is een leesbare schrijfwijze voor 
het woord ‘mtoto’, dat in het Swahili ‘kind’ 
betekent.

Stichting Mutoto.nl is in 2008 opgericht ter 
voortzetting van het particulier initiatief van 
schoenmaker Rien van der Vleuten uit Ha-
pert. Hij heeft in 2000 het initiatief genomen 
om in Lubumbashi de paters Salesianen van 
Don Bosco te helpen met het inrichten van 
een schoenmakerij. In deze schoenmakerij 
worden nu al vele jaren dakloze en kansarme 
kinderen opgeleid tot schoenmaker.

Door regelmatige bezoeken daarna aan 
Lubumbashi kwam hij in contact met allerlei 
andere projecten ook geleid door de paters 
Salesianen, niet alleen voor kinderen maar ook 
voor kwetsbare ouderen. De betrokkenheid en 
inzet van de Salesianen werpt zijn vruchten 
af en verdient daarom alle respect en steun. 
Om deze projecten te kunnen blijven onder-
steunen is dus Stichting Mutoto.nl opgericht. 
Zij zet zich op allerlei manieren in om de no-

dige financiële middelen in te zamelen. Eén 
van onze contactpersonen in Congo is Pater 
Eric Meert. Na 20 jaar actief te zijn geweest 
in het centrum van de stad Lubumbashi met 
de opvang van straatkinderen is hij in 2020 
overgeplaatst naar Magone, een ambachtelijk 
centrum van de Salesianen, waar ex-straatjon-
geren een beroep kunnen aanleren. 

Hij schreef ons: “Ik ga proberen de bestaande 
opleiding te moderniseren. De meest drin-
gende is de tuinbouwafdeling; de vooruit-
zichten op het gebied van de voedselbe-
voorrading zijn niet rooskleurig. Unicef heeft 
al aan de alarmbel getrokken hier in Congo, 
omdat de voedselbank niet over de nodige 
middelen zal kunnen beschikken om aan de 
grote vraag mondiaal te kunnen voldoen. Dus 
willen wij zelf een bijdrage leveren. Ik heb al 
een groep deskundigen gevraagd om ons 
te begeleiden. Maar ik wil de modernisering 
ook doorvoeren in alle andere beroepsoplei-
dingen en de jongeren stimuleren om eigen 
kleine ondernemers te worden.”

De opbrengst van de kerkcollectes in onze 
parochie tijdens alle H. Missen in de Vasten-
tijd zal bestemd worden voor de projecten 
van Stichting Mutoto.nl.  

U kunt uw bijdrage ook overboeken naar re-
kening NL 12 RABO 0137 1753 96 ten name 
van RK Parochie Heilige Apostelen Petrus en 
Paulus onder vermelding van Vastenproject 
2023.

Ondersteuning activiteiten 
van Stichting Mutoto.nl
Parochieel Veertigdagenproject

Pater Eric Meert

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

INFORMATIEF
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 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

Nr 1 van BBB voor Waterschap De Dommel
Albert van Selst
Wintelre

BBB staat voor:

Waterhuishouding moet zo geregeld zijn dat er voordelen zijn voor zowel de landbouw 
als de burgers, daarnaast moet het natuurlijk wel betaalbaar zijn.

Door water langer vast te houden in de landbouwgebieden is er minder grondwater 
nodig om te beregenen

De te ontwikkelen natuur langs de waterlopen kan makkelijk onderhouden worden 
door de agrariers en is dan bovendien betaalbaar

Wandelen en fietsen langs de waterlopen moet mogelijk zijn, zorg voor goede educatie 
langs de wandel- en fietspaden

Versterk de voorlichting betreft de vervuiling van rioolwater van burgers, immers hoe 
schoner het rioolwater, hoe goedkoper de waterhuishouding

Nr 4 van BBB Noord-Brabant
Johan van Dommelen
Reusel

BBB staat voor:

Leefbaarheid op het platteland.

Fietsen
•  Er moet meer geïnvesteerd worden in snelfietspaden, alle grote en middelgrote 

steden moeten met elkaar verbonden worden door snelfietspaden. 
•  Goede fietsverbindingen naar de grote steden vanuit het platteland, fietspaden niet 

door woonwijken, maar langs logische verbindingen.
•  Meer mensen op de fiets naar school of werk bevordert de gezondheid, verlaagd de 

druk op de wegen en is bovendien goed voor het milieu.

Ouderenzorg
Bejaardenhuizen moeten terugkomen in de dorpen, ouderen worden zo niet gedwon-
gen langer thuis te blijven wonen. Zorg kan makkelijker en goedkoper in bejaardenhuis 
gegeven worden. Bovendien zorgt dit voor een betere doorstroom op de huizen markt.

Behoud van culturele evenementen
Carnaval, Koningsdag zijn de evenementen dat de bewoners van elk dorp/stad elkaar 
op een evenement kunnen ontmoeten. Dit moet daarom behouden blijven. Optochten 
zorgen voor een goede onderlinge samenwerking en versterkt de cohesie van de 
inwoners. De provincie en de gemeenten moeten dit meer ondersteunen.

Verkeer
•  Versterken Openbaar Vervoer: studenten kunnen thuis blijven wonen, ouderen kun-

nen ook in de avonduren op bezoek bij familie en vrienden in de steden. De bewoners 
zijn  belangrijker dan het rendement.

•  Kijk liever eerst naar een logische ontsluiting van een dorp of industrieterrein. Daarna 
investeren in verbetering van wegen

HAPERT - Eind vorig jaar hebben we, na-
mens Stichting Hapert Actief, al aange-
kondigd dat we ook in Hapert voortvarend 
gestart zijn met het oprichten van het duo-
fietsen-project. We zijn druk bezig met de 
financiering van de fietsen, maar we kun-
nen nu al melden dat we definitief in april 
met enkele duofietsen gaan beginnen. 

Off iciële lancering zal plaatsvinden op zondag 
16 april, tussen 12.00 en 15.00 uur, in en nabij 
de MFA Hart van Hapert. Een verdere toelich-
ting hoe dit zal gaan plaats vinden zal via de 
lokale media nog bekend worden gemaakt.

Vanaf medio april willen we op meerdere mid-
dagen in de week gaan fietsen met mensen, 
woonachtig in Hapert, die mindervalide zijn 
en daardoor niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen. Hetzij vanwege ouderdom of door 
lichamelijke of geestelijke beperking. Met 
behulp van een aangepaste fiets, zoals een 
duofiets of rolstoelfiets, is het voor hen mo-
gelijk om, onder begeleiding van een vrijwilli-
ger, met de fiets op pad te gaan. Nu de fietsen 
in principe zijn geregeld, willen wij ook een 
oproep doen om je aan te melden als vrijwil-
liger, want ook hier geldt ‘vele handen maken 
het werk licht’. Gelukkig hebben we naar aan-
leiding van de eerdere aankondiging al diver-
se aanmeldingen mogen ontvangen, maar 
hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe minder 
vaak we ‘moeten’ en hoe meer we mogen en 
dan blijft het voor iedereen leuk. Ook willen 
we een oproep doen aan hen voor wie we dit 
initiatief in principe in het leven hebben ge-
roepen, namelijk zij die mindervalide of een-
zaam zijn en waarvoor zo’n fietstochtje een 
zeer aangename afwisseling kan zijn, of om 
even lekker in beweging te komen.

Gedurende de zomertijd, van medio april tot 
medio oktober, willen we meerdere keren per 
week in de middag begeleid gaan fietsen. We 
zullen in de lokale media nog nader bericht 
doen, maar in principe hebben we een soort-
gelijk programma als in andere omliggen-
de dorpen waar het duofietsen al enige tijd 
wordt georganiseerd. We hebben dan ook 
dankbaar gebruik gemaakt van hun positieve 
ervaringen. 

De vrijwilliger zal zijn ‘gast’ omstreeks 13.00 
uur thuis ophalen. Daarna is het verzamelen 
bij de MFA Hart van Hapert en gaan we ver-
trekken voor een gezellige fietstocht, waar-
bij we 1 of 2 keer stoppen voor een terrasje. 
Uiterlijk 17.00 uur zijn we weer terug bij de 
MFA, waarna de gasten weer thuisgebracht 
worden. De gasten betalen € 7,00 voor hun 
deelname, hetgeen besteedt zal worden voor 
koff ie of thee voor de gast zelf en de vrijwilli-
ger op de 1e stop en een kleine bijdrage voor 
het gebruik en onderhoud van de fiets. 

Het meest urgente is om nu een meer 
volledige lijst te creëren van zowel de gasten 
en vrijwilligers, waarna we een inventarisa-
tie kunnen maken van wanneer en hoe vaak 
eenieder mee wil gaan. Daarna zullen we 
per week een overzicht maken, waarbij vrij-
willigers en gasten worden ingedeeld op de 
beschikbare fietsen. 

Mocht u vragen hebben of wilt u zich aan-
melden als vrijwilliger of als gast, neem 
dan gerust contact op met Ad van de Ven, 
tel. 06-30736420 of Henk van de Ven, tel. 
06-30027075. Uiteraard hopen we dat we 
veel mensen met een gezellig en sportief 
middagje uit kunnen gaan verblijden!

‘Samen fi etsen’ 
gaat medio april 
in Hapert van start

Tractorchauffeur

Loonbedrijf 
van Raak B.V.

is op zoek naar een:

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

Tractorchauffeur

Loonbedrijf 
van Raak B.V.

is op zoek naar een:

5095 AC  HOOGE MIERDE 

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

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

Dan bieden wij jou:
•  Een pretti  ge werkomgeving 

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

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

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

Ben jij op zoek naar een 
uitdagende baan in de 

agrarische sector, 
reageer dan direct!
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

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

De smaken uit Thailand hebben alles in een; 
zoet-zuur-zout-unami en wat pit, gewoon erg 
lekker. Vaak gebruik je hiervoor dezelfde basis 
ingrediënten zoals een currypasta, vissaus, 
sojasaus, limoensap en rietsuiker. Door de 
toevoeging van bv. kokosmelk, gemberwortel, 
extra knoflook, citroengras of rode peper varieer 
je dan in smaak en scherpte van het gerecht. 
Vind je dit nu net als ik ook lekker, ga dan 
experimenteren met de ingrediënten en 
maak er je eigen gerecht van.

Succes met het maken en (zoals               zegt:) 
heb een fijn weekend!

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

Thaise 
Zoet Zure Kip

Ingrediënten
•  350 gr kipfiletblokjes
•  2 el wok olie

•  1 el rode currypasta
•  1 cm gemberwortel
•  2 el zoete chilisaus
•  70 gr tomatenpuree
•  1 el vissaus (Koh)
•  2 el soja saus
•  1 solo knoflook
•  1 ui
•  1 el limoensap
•  2 el rietsuiker
•  400 gr Thaise roerbakgroenten
•  1 rode paprika
•  handje cashewnoten

•  2 el soja saus
•  1 solo knoflook
•  1 ui
•  1 el limoensap
•  2 el rietsuiker
•  400 gr Thaise roerbakgroenten
•  1 rode paprika
•  handje cashewnoten

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

Bereiding
Snipper de ui en knoflook en bak dit samen met de currypasta even aan in de olie. Voeg de kipblokjes toe en bak mee. 
Schep de tomatenpuree erbij en laat dit ontzuren door het even mee te bakken. Rasp de gember en voeg deze samen met 
de chilisaus, vissaus, sojasaus, de rietsuiker en het limoensap toe en laat de kip gaar stoven. Voeg evt. wat water toe mocht 
het te droog worden. Snijd de paprika in stukjes en voeg deze met de roerbak groentes toe en laat 5 minuten mee warmen. 
Bind de saus met wat aardappelzetmeel als deze te dun is. Serveer met rijst, mihoen of noedels en wat cashewnoten voor 
een lekkere crunch.

JONG & OUD

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.

KEMPEN - De natuur dichtbij huis, in eigen 
tuin en soms op eigen vensterbank: er is zo 
vaak iets bijzonders te zien. Maar je moet 
er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel 
helpt de lezers om meer te zien, te horen 
en te beleven. Deze week: de gaspeldoorn 
heet niet voor niets zo.

Afgelopen zaterdag was ik samen met nog 
50 IVN-leden op pad in het gebied rondom 
het Dalemstroompje op de Witrijt (Wee-
bosch-Bergeijk). Er was een ledenwandeling 
georganiseerd door de natuurvereniging, 
vooral om een natuurbeleving te maken, 
maar ook om elkaar beter te leren kennen. De 
vereniging heeft ruim 100 leden en bijna de 
helft was aanwezig. Dat was heel mooi.

Veel nieuwe leden
We verzamelden bij de Hof van Heden en de 
drie IVN-gidsen Leoni, Stans en Willemien 
heette ons welkom. De groep werd in drieën 
gesplitst en geadviseerd werd om met men-
sen te lopen die je nog niet kende. Want tij-
dens de coronaperiode is ons ledenbestand 
flink gegroeid en daarom kennen we elkaar 
nog niet zo goed. Onderweg werden we bij-
gepraat over de historie van dit gebied. Over 
de arme boeren die hier eerst woonden, het 
gebruik van kunstmest waardoor de land-
bouw werd uitgebreid, maar ook over de han-
delsroute tussen Leuven en Den Bosch en de 
smokkelaars vanwege het grensgebied met 
België. Ook werd de problematiek tussen de 
verschillende partijen geschetst: natuurver-
enigingen, boeren, het waterschap, Staats-
bosbeheer, recreatie en horeca. Ze hebben 
allemaal verschillende belangen en daardoor 
moet er samengewerkt worden. Lastig alle-
maal!

Gaspeldoorn
Maar natuurlijk werd er vooral veel verteld over 
de natuurverschijnselen in dit gebied, waaron-
der de gaspeldoorn. Deze struik wordt vaak ver-
ward met de brem. Mensen zeggen dan in de 
winter: ‘De brem bloeit al vroeg dit jaar’. Ze heb-
ben dan de gele bloemen gezien. Maar als je 
goed kijkt is het geen brem, maar gaspeldoorn. 
Deze struik heeft hele lange stekelige pinnen, 
de doornen. Het zijn stevige, scherpe punten en 
in de Middeleeuwen werd van dorens, onder 
andere die van de gaspeldoorn, sluiting voor 
kleding gemaakt. Gasp = gesp. De plant bloeit 
meerdere malen per jaar. Soms in december 
en januari al, maar ook in mei/juni. Altijd leuk 
om in de winter bloeiende struiken te zien. De 
brem bloeit maar een keer per jaar en niet in de 
winter. De gaspeldoorn is niet zeldzaam, maar 
je ziet hem toch niet zo vaak. 

Na afloop van de interessante ledenwandeling 
hebben we nog gezellig met elkaar gebuurt 
onder het genot van koff ie met gebak.  Wil jij 
dit ook, word dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.

Natuurweetje: gaspeldoorn 
heet niet voor niets zo

Foto: Klaas Dijkstra

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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OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

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

De nieuwe 
collectie is 
binnen

Donderdag 
23 maart

MODE
DAG

Onze merken
Voor de dames: 
&Co Woman - Angels Jeans 
Bloomings - Cecil - Dreamstar 
Enjoy - Erfo - FOS Amsterdam 
Garcia - Inshape - Leona 
Mind.Set - NED - Rabe  
Red Button - Setter  - Signature 
Tom Tailor - Yest - Zerres - Zoso
Voor de heren: 
Casa moda - Club of Comfort  
Garcia  - Lerros - Tom Tailor 

EERSEL - Eindelijk komt er na 2019 dan toch 
een tweede editie van de Contente Optocht. 
Mede omdat de editie in 2019 een mooi 
succes was, maar vooral omdat de solo’s 
en duo’s nog steeds in het zonlicht gezet 
mogen worden. Dus organiseert CV De 
Buurlanders uit Eersel wederom dit mooie 
evenement in de Kempen en voor alle men-
sen uit de Kempen (en omstreken).

Het is een carnavaleske optocht met halfvas-
ten die geheel in het teken staat van de solo’s 
en duo’s. Voor diegenen die in de dorpsop-
tocht tussen de grote carnavalswagens niet 
altijd opvallen, maar waarvan de toeschou-
wers wel een glimlach krijgen van de onder-
broekenlol of woordgrappen. Oftewel een 
verzameling van de beste, origineelste en 
meest verrassende creaties uit de Kempen.

Wil jij of willen jullie meedoen aan deze 
tweede Contente solo-duo optocht? Wees 
zuinig op je creatie en schrijf je in! Daarmee 
maak jij of maken jullie ook nog kans op één 
van die mooie prijzen. 

De optocht wordt gehouden op zondag 19 
maart, vanaf 13.30 uur, in Eersel. Deze loopt 
vanaf CC De Muzenval over de Markt en 
wordt ondersteund door live muziek. Na de 
optocht bouwen we nog een gezellig feestje 
met de deelnemers en andere belangstel-
lenden en volgt er een prijsuitreiking. Kort-
om, alle ingrediënten voor een gezellige zon-
dagmiddag in Eersel zijn aanwezig.

Alle deelnemers vanaf 14 jaar zijn welkom, 
dus trommel je vrienden en vriendinnen in 
de omliggende gemeentes op om samen een 
mooie optocht te creëren. 

Inschrijven kan vanaf nu tot 12 maart via onze 
onderstaande website-adres. Hier vind je ook 
alle informatie over de Contente Optocht.

www.cvdebuurlanders.nl

2e Contente Optocht met 
solo’s en duo’s uit de regio
Zondag 19 maart, 13.30 uur

Voldoende soci-
ale huurwonin-
gen. Daar tekent 
wethouder Ste-
ven Kraaijeveld 
voor. Afgelopen 
week tekende hij 

samen met de andere Kempengemeenten 
de prestatieafspraken met WSZ. Samen 
met de Kempengemeenten en de Huur-
dersraad werkt WSZ aan de betaalbaar-
heid en de beschikbaarheid van woningen. 

Samen met alle partijen gaat WSZ investeren 
in het verder verduurzamen van woningen en 
in de leefbaarheid van onze dorpen en wijken. 
“Door samen te werken worden doelen ge-
realiseerd die afzonderlijk niet haalbaar zijn”, 
beaamt Steven Kraaijeveld.

Plannen
WSZ maakt samen met Eersel en de andere 
Kempengemeenten plannen om de druk 
op de sociale huurwoningmarkt te verlich-
ten. Zo gaat WSZ proberen huurders door 
te laten stromen vanuit de sociale huur 
naar een koopwoning. Daarnaast gaan we 
samenwerken met tijdelijke woonprojecten, 
zoals bijvoorbeeld verplaatsbare woningen. 
Verder komen er in heel de Kempen nieuwe 
sociale huurwoningen en maken we plannen 
voor nieuwbouw voor de jaren daarna. We 
blijven ook in 2023 intensief samenwerken in 
de aanpak van overlast. En zoeken we elkaar 
op in onze strijd tegen eenzaamheid. Samen-
werken is in alles cruciaal.

Renoveren en verduurzamen
WSZ gaat ook verder met verduurzamen van 
de woningvoorraad. Stap voor stap. WSZ be-
gint de komende jaren met de seniorenwo-
ningen. De woningen worden weer geschikt 
gemaakt aan de eisen die we vandaag-de-
dag aan woningen stellen. Op het gebied van 
toegankelijkheid en volgens de huidige duur-
zaamheidseisen. 

Daarnaast kijken we ook samen naar de mo-
gelijkheden om delen van wijken gasloos te 
maken. Zo zorgen we er samen voor dat ook 
onze huurwoningen klaar zijn voor de toekomst.

Samenwerken aan voldoende 
sociale huurwoningen
Samen met de Kempengemeenten, Huurdersraad en WSZ

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

keukens • interieurs
parketvloeren
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Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

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

OOK RUIME KEUZE IN TAFELS: EIKEN EN MANGO! 

Ronde eettafel
120 cm van € 1074,-

NU € 899,-

Ovale eettafel
200x100 cm van € 1134,-

NU € 994,-       
,-

Fauteuil
van € 399-

NU € 279,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
130cm NU € 985,-
140cm NU € 1020,-
160cm NU € 1199,-   

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

Laatst was ik het zat. En kreeg ik een idee. 
Dus ik ermee naar Voskuilen.
‘Voskuilen’, zeg ik, ‘ik trek het nie meer. 
Ik wil eerder stoppen.’
‘Stoppen?’
‘Ja, eerder stoppen. Je weet wel, met 
werken. Pensioen. 67 jaar en nog wat.’
Dat was al nie goed hè. Een notaris die 
zijn talen nie spreekt.

‘En vier maanden Huig, als ik het goed heb.’
‘Ja. Zoiets. Hoor es, Voskuilen, ik weet niet 
hoe het met jou is maar ik moet nog tien 
jaar en dat is me veel te lang. Dat gaat em 
nie worre.’
‘Maar Huig, je doet toch geen zwaar werk?’
‘Zwaar werk? Nee, ik doe geen zwaar werk 
nee. Ik kan erbij blijven zitten.’
‘Nou dan.’
‘Ja hoor es, Voskuilen, jij toch ook nie? 
Ben jij het nooit es zat?’
‘Jawel. Maar dan…’
‘Nou dan. Ik ook.’
‘Heb je niet net vakantie gehad, Huig? 
Het valt wel eens niet mee om dan…’
‘Heeft er niks mee te maken! Ik ben het zat. 
Structureel. Vakantie of nie.’
‘Ah ja, structureel.’

‘Luister, Voskuilen. Ik heb es nagedacht. 
Ik heb negenhonderd nog wat euro op 

de bank, tweeduizend euro nog wat aan 
aandelen Meewind, Energietransitiefonds, 
dus niet aftrekbaar, jammer genoeg, ik heb 
een appartement met één procent nog wat 
hypotheek, een Picanto en een toerfiets 
waarvan het voorste spatbord loszit. Maar 
verder zo goed als nieuw. Ik ben drie keer 
gescheiden…
‘Dríé keer? Niet twee keer en nog wat?’
‘Dríé keer. Maar geen kinderen zoals je 
weet en geen alimentatie. Ik rook nie, ik 
drink nie, veel, nie veel, ik sport, dus 67 
en vier maanden wor ik wel. Ik wil eerder 
stoppen met werken, nie eerder dood hè. 
Wat denk je? Zit het erin?’

Wat denk je dat-ie zegt? Dat-ie een wijntje 
drinkt als-ie het zat is. Dat-ie een wijntje 
drinkt! Ik zeg, Voskuilen, zeg ik, een 
wijntje? Man, ik weet niet hoe het met jou 
is maar als ik het van een wijntje moet 
hebben, kan ik beter thuis gaan werken in 
mijn wijnkelder. Die ik nie heb.

‘Hoor es, Huig, ken je het Bijbelverhaal van 
de vijf broden en twee vissen?’
Maaar mens! Ik wist nie wat ik hoorde. Een 
notaris die de Bijbel erbij haalt! Het moet 
nie gekker worre zeg. Ik zeg, Voskuilen, zeg 
ik, je bent de pastoor nie, man!
‘Dominee, Huig.’
‘Wat?’
‘Dominee. De geestelijke die ik nie ben.’
‘Dominee, pastoor, whatever! Hoor es, 
Voskuilen, ken jij de parabel van de 
notaris en de tollenaar? Ik zal jou nog eens 
wat vragen zeg!’

Huig

Zat

column

Over zonnestralen, die verwarmen
Door Arie van den Berk

Na een lange, donkere periode hebben we eindelijk weer wat 
licht en warmte mogen ervaren. Het leek wel lente. De grijze lucht 
maakte zowaar even plaats voor de zon, wat hebben we genoten 
van die warmte. De wereld leek even op te lichten. Bij ons dan.

Natuurrampen en oorlogen
Want een paar duizend kilometer verderop beefde de aarde en 
gebeurde er een verschrikkelijke ramp. Onvoorstelbaar, dat leed 
en die verwoestingen, op zo’n immens grote schaal. En weer iets 
verderop werd nog altijd verbeten gevochten om elke meter grond 
én voor het behoud van onze vrijheid. Natuurrampen en oorlogen, 
stopt het dan nooit?

Afscheid
En wij waren blij met onze zonnestralen. Ons even koesteren in 
de warmte. Terwijl er ook in onze naaste omgeving veel gebeurde. 

Ook hier moeten we afscheid nemen van dierbaren. Maar gelukkig kunnen wij dat op een mooie, 
waardige manier doen en daar alle tijd voor nemen. En dat is zo belangrijk, want een mooi 
afscheid helpt. Zelfs bij het grootste verdriet. 

Zonnestralen
Hoe triviaal het ook klinkt, een zonnetje kan daarbij ook helpen. Hoe mooi is het als die ene 
zonnestraal tijdens het afscheid binnen dwarrelt en precies haar licht laat schijnen op de kist van 
de overleden dierbare. Nog even in de spotlights of alvast een preview van het eeuwige licht, het 
is maar wat je erin wilt zien. Maar het geeft wel troost. Net zoals dat er vaak al een aangename 
temperatuur kan zijn in deze tijd. De laatste jaren hebben we diverse malen in deze periode 
een mooi afscheid mogen verzorgen in de stralende zon en warmte. Dan laat je je dierbare heel 
anders achter op een begraafplaats dan in stromende regen en harde wind. 

Ruimte voor troost
Dus ja, we zijn blij dat we weer richting voorjaar gaan. Dat de grauwe sluier optrekt en er weer 
wat kleur komt. In de natuur, op onze wangen. En daarbij hopen we met hart en ziel dat de 
zonnestralen ook iets van de grauwsluier in de rampgebieden kunnen oplichten en weer iets van 
warmte kunnen terugbrengen in de harten van al die getroff en mensen. En dat er, waar mogelijk, 
al wat ruimte mag komen voor troost.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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

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

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

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

Concert van shantykoor Nooit te Water
Donderdag 9 maart in de Ster

REUSEL - Op maandag 13 maart, van 19.00 
tot 20.30 uur, is er een informatieavond 
over proactieve zorgplanning in D’n Aach-
terûm, Korenbocht 50 in Reusel.  

Het is een van de zaken die niet op uw ver-
langlijstje staan maar waar wel iedereen mee 
te maken krijgt, wanneer je ouder wordt of 
wanneer je slecht nieuws krijgt van je huis-
arts. Heeft u het er ooit over met uw partner 
en/of uw kinderen? Wanneer uw naasten 
achterblijven met vragen is dat niet fijn. Het 
is goed wanneer de mensen die achterblij-
ven weten wat de wensen zijn, als partners 
van elkaar weten wat ze willen. Daarom is het 
goed om de wensen en behoeften van u, uw 
partner en kinderen, in kaart te brengen en 
eventueel vast te leggen. Een zorgverlener 
kan u daarbij helpen. Proactieve zorgplan-
ning kan de kwaliteit van de zorg verbete-

ren en ongewenste en/of niet-noodzakelijke 
behandelingen verminderen of voorkomen. 
Daarnaast kan de proactieve zorgplanning de 
relatie tussen zorgvrager en hun naasten ver-
sterken/verbeteren. Proactieve zorgplanning 
is belangrijk omdat het proces van het vooruit 
denken, plannen en organiseren een positief 
eff ect heeft op het welbevinden van zowel de 
persoon als de kwaliteit van de zorg.  

Heeft u al eens gesproken met naasten en/of 
huisarts over uw wensen rondom het levens-
einde? Wat is voor u goede zorg als genezing 
niet meer mogelijk is? Onder andere deze vra-
gen komen aan bod tijdens de informatieavond 
over proactieve zorgplanning.Huisarts Daniël-
le Hendriks en POH Karien Wissink-Vosters 
zullen deze avond een presentatie verzorgen 
en eventuele vragen beantwoorden. 

Deze voorlichting, georganiseerd door KBO 
Reusel in samenwerking met Cordaad Wel-
zijn, is voor iedereen die geïnteresseerd is in 
dit thema toegankelijk. Breng ook uw naaste 
familieleden en/of mantelzorger mee. De toe-
gang, inclusief kopje koff ie of thee, is gratis.

Informatieavond over proactieve zorgplanning
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‘Het gaat niet alleen om de hypotheek of over de verzekering, 
mensen willen graag hun persoonlijke verhaal vertellen.’

HAPERT – Lamers & Van de Wijdeven  
bestaat alweer ruim 25 jaar. Momenteel 
zijn er zestien medewerkers actief  binnen 
de verschillende afdelingen op het alsmaar 
groeiende Hapertse hypotheek- en verze-
keringskantoor.

In deze editie staan we stil bij de Verzeke-
ringsafdeling Particulieren. Zes medewerkers 
zijn hier actief op het gebied van adviseren 
van particuliere schadeverzekeringen en  
oudedagsvoorzieningen. Ook heeft Lamers & 
Van de Wijdeven een eigen schadeafdeling,  
die als aanspreekpunt fungeert voor het  
afwikkelen van schades. 

Kantoormanager en tevens vennoot Erik van 
der Palen vertelt enthousiast: “Het gaat bij 
ons niet alleen om de hypotheek of over de 
verzekering, mensen willen graag hun per-
soonlijke verhaal vertellen. En we delen zelf 
ook onze verhalen en ervaringen. Er werken 
bij ons collega’s in de leeftijden van 23 tot 
en met 63 jaar dus er valt altijd wel aan te 
sluiten bij de levensfase waarin een klant zich 
bevindt.” Het gemoedelijke en laagdrempe-
lige kantoor Lamers & Van de Wijdeven wil 
volgens Erik graag een persoonlijke band 
met haar klanten opbouwen en met hen 

meegroeien: “Als mensen een mijlpaal in hun 
leven bereiken, besteden we daar aandacht 
aan. We kiezen voor kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Liever groeien op basis van een 
goede service binnen onze dorpse regio, dan 
uitbreiden richting de grote stad.”

Onderhoudsgesprekken

Lamers & Van de Wijdeven voert regelmatig 
onderhoudsgesprekken met haar relaties om 
alles up to date te houden en mee te kunnen 
groeien met de ontwikkelingen in de tijd: 

“Alles wordt duurder en onze ervaring is dat 
er vaak al té lang niet meer specifiek naar 
de verzekeringen is gekeken. Dekkingen zijn 
dan vaak niet meer passend, maar er worden 
wél onnodige premies voor betaald. Helaas 
komt het ook voor dat dekkingen niet meer  
volstaan ten opzichte van de risico’s. Hier kun 
je dan beter vroegtijdig achter komen dan 
achteraf als het te laat is.”     

Goed advies staat volgens Erik centraal:  
“Dat begint met een specifieke inventarisatie 
van de wensen en behoeften van de klant, 
waarbij ook de persoonlijke situatie aan 
bod komt. De ervaren adviseurs van Lamers  
& Van de Wijdeven spreken allemaal de  
Kempische taal en streven ernaar om een 
persoonlijke vertrouwensband aan te gaan 
met onze relaties.”

Band opbouwen 
met de klant

Zo ook verzekeringsadviseur Jordie Breukers, 
al ruim twaalf jaar een bekend gezicht in onze 
regio, en sinds 1 februari vorig jaar werkzaam 
bij Lamers & Van de Wijdeven: “De wens van 
de klant staat bij mij altijd centraal. Ik kijk 
graag naar de lange termijn en daarom vind 
ik die onderhoudsgesprekken ook zo belang-
rijk. Zo toon je betrokkenheid en bouw je ook 
een band op met de klant.” 

“Wij doen nét dat beetje extra voor onze  
klanten om ze passend te kunnen advise-
ren. Passend wil zeggen: eerlijk en oprecht 
en daar voel ik me zelf ook goed bij.” Ook 
Susan van de Sande, al ruim vijftien jaar een  
vertrouwd gezicht bij Lamers & Van de  
Wijdeven en nauwe collega van Jordie, kan 
zich hierin vinden: 

“Ik ken inmiddels veel klanten van ons kan-
toor persoonlijk. Ik haal energie uit aandacht 
besteden aan de relatie: niet alleen advies 
geven over de verzekeringen maar ook luis-
teren naar het persoonlijke verhaal.” 

Een ander sterk punt van Lamers & Van de 
Wijdeven is de eigen schadeafdeling, die de 
binnenkomende schades opneemt en verder 
afwikkelt. Dit kan variëren van een onschuldi-
ge inboedelschade tot een grote brand op het 
industrieterrein. 

Esther Janssen-Klessens, al dertig jaar actief  
in de schadeafwikkeling waarvan vijftien 
jaar bij Lamers &Van de Wijdeven, legt de  
toegevoegde waarde van een tussenpersoon 
uit: “Mensen weten vaak niet hoe te hande-
len. In plaats van zoeken op internet of te 
bellen naar een onbekend call center, kunnen 
ze bij ons op kantoor langs komen of even 
met ons bellen. Ze krijgen dan vrijwel altijd 
Rian, Mieke, Jordie of mij te spreken. In veel 
gevallen zijn wij bevoegd om schades zelf af 
te wikkelen. Dat bevordert de afhandeling en 
zo kunnen we mensen vaak meteen vertellen 
of een schade wel of niet verzekerd is. Wat 
ik persoonlijk erg leuk vind, is om in de po-
lisvoorwaarden te duiken om te kijken of iets 
daadwerkelijk verzekerd is.” 

“Laatst had ik een relatie met een inboedel-
schade. Op de polis stond dat dit in principe 
niet meeverzekerd was, maar na een duik in 
de kleine lettertjes bleek de schade tóch ver-
zekerd te zijn. Dat zijn de leuke dingen van 
ons werk.”

Klaar voor de toekomst
Het ‘kantoor op de hoek’ heeft inmiddels 
een flinke streep vóór op dienstverleners, die 
een digitale koers varen. Banken zijn allang  
verdwenen uit  wijk en dorp en de consolida-
tieslag onder advieskantoren heeft voor een 
verdere verschraling gezorgd. Veel mensen 
zijn ‘hun’ adviseur kwijt. Lamers & Van de 
Wijdeven groeit juist door betrokken te zijn 
en te blijven bij haar klanten. 

Even na het werk langs komen voor een ge-
sprek? Geen probleem! In een eerdere editie 
in dit weekblad heeft u al kunnen lezen dat 
Lamers & Van de Wijdeven klaar is voor de 
toekomst. Mede door het intreden van Erik 
van der Palen en Martijn Maas in het ma-
nagement team van het kantoor, waardoor 
het oude vertrouwde kantoor op de hoek niet 
zal verdwijnen. 

Jongste aanwinst Larissa Antonis, verzeke-
ringsadviseur en receptioniste, kan dat be-
vestigen: “Je merkt dat het bedrijf erg bezig is 
met de juiste ontwikkeling voor de toekomst. 
Niet met de grote meute mee, maar focus op 
persoonlijk contact. Aan deze verwachtingen 
kunnen wij ook voldoen. We zijn een kantoor 
met de Kempische inslag waar je nog ge-
woon even binnen kunt lopen en onder het 
genot van een kopje koffie meteen wordt ge-
holpen. Ik vind het fijn om hier te mogen wer-
ken en door te kunnen groeien naar een an-
dere functie. En dat allemaal in een fijn team 
met leuke collega’s.”

Oude Provincialeweg 54-A 
Hapert 

Tel. 0497-684050

www.lamersenvandewijdeven.nl

In het kort:
•  Het Hapertse verzekerings- en hypotheekkantoor Lamers & Van de Wijdeven bestaat 

ruim 25 jaar.
•  Lamers & Van de Wijdeven wil de lezers van PC55 graag een kijkje in de keuken gunnen 

door regelmatig een artikel met foto’s over hun kantoor te plaatsen.
•  Wilt u een vrijblijvend en kosteloos gesprek met één van de adviseurs, bel dan  

0497-684050 voor het maken van een afspraak.

Het verzekeringsteam Particulieren: v.l.n.r. : Erik van der Palen, Rian Hulsen, Esther Janssen, Susan van de Sande, 
Jordie Breukers en Larissa Antonis. Foto’s: Sanneloes Fotografie.

 Fraaie rapportcijfers voor de Verzekeringsafdeling Particulieren van Lamers & Van de Wijdeven.

 Verzekeringsadviseur en kantoormanager Erik van der Palen in gesprek met een klant.
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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

#7

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

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

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

3 2
7 4 6 3

5 4
4 9 7 8 2 3

9 4 1
3 7 6 1 3 6

7 2 5 2
7 1 3 7 4 9

5 9 5 9 3
2 4 6 3 5

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 9

C
lim

ate is w
hat w

e expect. W
eather is w

hat w
e get.

-- Lazarus Long

4 3 1 7 2 5
5 1 6

5 3
3 4 2
6 2 8 5 4 3

1 7 9
6 9

7 3 6
5 8 2 3 6 7

De winnaar van vorige week is: 

Hannie Bel  
uit Hooge Mierde

met de oplossing: 
‘Zachte heelmeesters’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 9

Som
ew

here, just out of sight, the unicorns are gathering.

1 9 2
5 1 9

2 1
6 2 4
8 5

8 7 3
4 3

7 5 6
9 4 6

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #9

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

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

D
oo

lh
of

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

S T O K R U J D N A R T S I L
N V N B E I M E R P O E I E R
O E E B E I T S U G R A A W Z
P N D S D S T E I V O N E T A
S S N W T O C M J U W E E L A
T T E N E R A H S U C A B A I
E E R T G J E H O V A V A N I
K R A A M S T R E U M A A G N
E T V A A R V N E I W L R Z G
R J P L E T A T E V R E S A R
E E O I R R S W R O L R N A O
T N L O O O E K T N P I O M N
R V P I S E T B I S U A Z L D
A S M U I L A K M W E A K U I
M Y Z N E L E S P A K N I R G
www.puzzelpro.nl©

ABACUS
AMBER
AMIGO
ARGUS
BAARS
BEITS

BESCHOUWEN

DESEM
ENZYM
EROSIE

GRONDIG
INKAPSELEN

JEHOVA
JUWEEL

KALIUM
KAPOENTJE

KWIKSTAART
LANGZAAM

LORRIE
MARTER

MIDWEEK

NESTWARMTE
NOVIET

OPSTEKER
OPVARENDEN

POEIER
PREMIE
RENET

REUMA
SALON
SERVET
SPONS

SPORTVROUW
STOET

STRANDJURK

TROEL
VALERIAAN
VENSTERTJE

VLIER
ZAAIING

ZILVERERTS
ZWAAR

 Oplossingswoord

S T O K R U J D N A R T S I L
N V N B E I M E R P O E I E R
O E E B E I T S U G R A A W Z
P N D S D S T E I V O N E T A
S S N W T O C M J U W E E L A
T T E N E R A H S U C A B A I
E E R T G J E H O V A V A N I
K R A A M S T R E U M A A G N
E T V A A R V N E I W L R Z G
R J P L E T A T E V R E S A R
E E O I R R S W R O L R N A O
T N L O O O E K T N P I O M N
R V P I S E T B I S U A Z L D
A S M U I L A K M W E A K U I
M Y Z N E L E S P A K N I R G
www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Gezondheid(szorg) • Oplossing: Zachte heelmeesters • Antwoorden: A: Oud zeer – 
B: Metaalmoeheid – C: Nachtbraker – D: Ziekenhuis – E: Nachtverpleging – F: Zetelroof – G: Balbehandeling – 
H: Vaste prik – I: Levensgevaar – J: De vallende ziekte – K: Antirimpelcrème – L: Misverstand – M: Plankenkoorts – 
N: Blaastest – O: Doofpot – P: Spoedeisende hulp – Q: Reanimeren – R: Hersenbloeding

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

Woordzoeker

MagicMagic
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Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

  Voordelen:
• Transparante prijzen
• Moderne lenzenpraktijk met de 
 allernieuwste meetapparatuur

• Alle type lenzen: zachte en harde 
 lenzen, daglenzen, nachtlenzen, 
 multifocale lenzen

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Toen ik jaren geleden alleen kwam te staan na een 
scheiding liep ik daar best tegen aan. Ik had nog 
jonge kinderen en kon dus niet zomaar de deur uit 
stappen. Gelukkig had ik een hele lieve moeder, die 
af en toe de zorg van me over nam en er voor zorgde  
dat ik ook af en toe de deur uit kon om te sporten 
en de vergaderingen van Bladel Transparant kon 
blijven bezoeken. Ook bij ziekte en vakantie van de 
kinderen kon ik op haar rekenen. Er moest natuur-
lijk ook brood op de plank.

Daarnaast leven we ook  in een tijdperk van internet,  
waardoor de wereld toch wat groter wordt al zit  
je thuis. Ik dacht, er zullen toch wel meer mensen  
zijn die in dezelfde situatie zitten als ik. Na even  
zoeken kwam ik al snel terecht op een site voor  
alleenstaande ouders.  Ik kon daar mijn verhaal kwijt 
en naast landelijke uitjes en vakanties die er werden  

(en nog steeds worden) georganiseerd waren er ook regioclubs waar door de leden uitjes 
werden georganiseerd (met en zonder kinderen). De eerste aanmelding voor een uitje was 
spannend, maar het bleek heel laagdrempelig te zijn en ik had een hele gezellige avond 
met onbekende andere alleenstaande ouders. Na die eerste stap volgde er meer uitjes en 
ik leerde steeds meer mensen kennen. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds lid 
van deze site en doe ik nog regelmatig mee aan uitjes. De kinderen gaan al lang niet meer 
mee. Voor mij was dit echt een uitkomst. 

Tijdens een bezoek vorige week met een afvaardiging van Bladel Transparant aan het KBO 
in Hapert kwam het onderwerp eenzaamheid ook ter sprake als 1 van de dingen die er 
leven.  Er worden door het KBO en ook door andere organisaties in onze gemeente tal van 
activiteiten georganiseerd die erg laagdrempelig zijn. Om het voor mensen makkelijker 
te maken om de eerste stap te zetten is het ook mogelijk dat er bij de eerste keer iemand 
mee gaat. En toch wordt lang niet iedereen bereikt en gaat niet iedereen even graag van 
huis. Zeker als je plotseling alleen komt te staan na jaren je leven met iemand te hebben 
gedeeld, is het heel moeilijk om hierin je weg te vinden. 

Er wordt voorzien dat er de komende jaren steeds meer 1 persoonshuishoudens zullen 
komen. Hoe kunnen we als gemeenschap deze eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen  
en er voor zorgen dat we oog houden voor elkaar. In de kleinere kernen is dat wat  
makkelijker dan in de grotere kernen. Zeker met de mogelijke schaalsprong die op ons 
afkomt is dat wel een punt van zorg en aandacht.  

Ideeën hierover zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Nicole Bohncke

Raadslid Bladel Transparant.
n.bohncke@bladel.nl 06-29188004

Eenzaamheid

STOFZUIGER AANBIEDING!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

AEG stofzuiger
- Extra lange snoer
- Stille uitvoering

Nu 
€189,-

+ + NU MET + +
Extra parket borstel

Ruime keuze stofzuigers • ook voor reperaties

INFORMATIEF

KEMPEN - Steeds 
meer Kempische 
ondernemers krij-
gen te maken met 
de lusten én las-
ten van de enorme 
groei van de Brain-
portregio. Het zoe-

ken naar geschikte arbeidskrachten en de 
concurrentie daarin, de schaarse ruimte 
op bedrijventerreinen en dichtslibbende 
wegen, het zijn de keerzijden van de groei. 
Het Kempisch Ondernemers Platform 
(KOP) ziet samenwerking als kans en or-
ganiseert daarom op donderdag 9 maart in 
De Muzenval in Eersel het eerste KOP-con-
gres voor 300 ondernemers.

Zij gaan in gesprek met beslissers als Jeroen 
Dijsselbloem, in zijn rol van voorzitter Stich-
ting Brainport Eindhoven, Paul van Nunen 
(Brainport Development), Laurent de Vries 
(Summa College), Stef Luijten (gemeente 
Bergeijk) en mede-ondernemers als Mar-
tijn Verspeek (Installatiebedrijf Verspeek), 
Lotte van de Ven (Vencomatic), Tijn van El-
deren (Brabantia) en Sander Drissen (Scholt 
Energy). Hiermee is het geluid van de Kem-
pen zowel aan de twee tafelsessies geborgd, 
als in de zaal. Zoals Stef Luijten, wethouder 
gemeente Bergeijk, benoemt: “De enorme 
economische groei, ook wel de schaalsprong 
genoemd, moet in balans blijven met de soci-
ale omgeving waarin deze groeit.”

Ook Lotte van de Ven, CEO Vencomatic, 
roept op om het congres te gebruiken om 
samen te verkennen hoe we de toekomst 
van de Kempen samen vorm kunnen geven. 
“Het is heel hard nodig dat we ons richten 
op overeenkomstige doelstellingen, in plaats 
van op tegenstellingen. Op échte verbinding, 
in plaats van polarisatie en op oplossingen 
creëren voor de vele uitdagingen.”

Want samenwerken brengt de Kempen ver-
der, onderschrijft Guustaaf Savenije (VDL 
Groep) die aansluit in een van de twee tafel-
sessies. Hij vraagt aandacht voor het collec-
tieve welzijn van alle inwoners. “Vanuit onze 
kracht moeten we hier door samenwerking 
aan blijven werken. Immers: zonder welvaart 
geen ‘brede’ welvaart.”

En dat mbo’ers betrokken moeten worden in 
deze groei, bepleit Laurent de Vries als voor-
zitter van bestuur Summa College al lange-
re tijd. De oproep krijgt in de Kempen zeker 
gehoor, maar ook steeds vaker landelijk. 
“De mbo’ers vormen een onmisbare schakel 
en vervullen daardoor een sleutelrol bij de 
schaalsprong van de regio”, trapt hij vast af.

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) 
vertegenwoordigt zo’n 900 bedrijven, die 
allen zijn aangesloten bij een van de lokale 
ondernemersverenigingen in de Kempenge-
meenten. Vanuit het KOP-programmabureau 
wordt gewerkt aan gemeenschappelijke the-
ma’s, zoals talent, innovatie, arbeidsmarkt en 
samenwerking. Op het congres worden deze 
thema’s toegelicht en maakt het KOP ook 
haar koers voor de komende jaren bekend, 
voorzien van een nieuwe huisstijl. “We willen 
er zijn voor mensen die hun KOP boven het 
maaiveld durven te steken en die ook buiten 
de grenzen van de Kempen durven te den-
ken. We zijn er voor de huidige generatie on-
dernemers, maar ook voor de toekomstige!”, 
licht Hans van den Dungen, voorzitter KOP, 
vast toe. “Brainport Eindhoven is de slimste 
regio van de wereld, maar om dat te blijven 
heb je een ondernemende regio daaromheen 
nodig. En dat zijn wij in de Kempen!”

Deelname aan het KOP-congres is voor de 
aangesloten bedrijven gratis en vindt plaats 
op volgorde van inschrijving: 

https://forms.office.com/e/V6Pfq8gFBp

300 ondernemers in 
de Kempen in gesprek 
over lust én last groei-
ambities Brainport

Jeroen 
Dijsselbloem
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

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

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

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Nieuwe wet beperkt aantal 
koolmonoxidevergiftigingen
Eigenaren van een cv-ketel, geiser, gashaard 
of gaskachel zijn vanaf 1 april 2023 verplicht 
om een CO-vrij gecertificeerd bedrijf in te 
schakelen voor installatie, onderhoud en 
reparatie. Zelf klussen aan een gasverbrandings-
installatie of een niet-gecertificeerd bedrijf 
inhuren, is vanaf 1 april niet meer toegestaan.

Oorzaak koolmonoxidevergiftiging
Vaak komt koolmonoxide (CO) een huis binnen 
door een niet goed geïnstalleerde of onderhouden 
gasverbrandingsinstallatie. Dit is gebleken uit 
onderzoek van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid (OvV). Op aanbeveling van de OvV is 
daarom nieuwe regelgeving gemaakt: 
het wettelijk CO-stelsel.

Koolmonoxide: een levensgevaarlijk gas
Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas. 
Je ruikt, proeft en ziet het niet, maar mensen 
die het inademen, kunnen ernstige gezondheids-
klachten krijgen en zelfs overlijden. Jaarlijks 
zorgt koolmonoxidevergiftiging voor tien tot 
twintig doden en ten minste tweehonderd 
ziekenhuisopnames.

Bedrijven in CO-vrij register
Een gecertificeerd bedrijf is te herkennen 
aan het CO-vrij logo. Ook zijn gecertificeerde 
bedrijven terug te vinden in het ‘register 
gasverbrandingsinstallaties’ op 
www.co-vrijregister.nl. Een installateur draagt 
ook (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij 
kan aantonen dat hij voor een gecertificeerd 
bedrijf werkt.

Voorlichtingscampagne ‘Stop CO-vergiftiging’
De Nederlandse Brandwonden Stichting, 
Brandweer Nederland en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
voeren samen de voorlichtingscampagne 
‘Stop CO-vergiftiging’ om mensen te wijzen 
op de gevaren van koolmonoxide en hen te 
informeren over de nieuwe regelgeving.

Kijk voor meer informatie 
op www.co-wijzer.nl.

Check 
het CO-vrij 

logo!

www.co-wijzer.nl

CO-vrij certificaat verplicht vanaf 1 april 2023

SPORTIEF

BLADEL - Wil je nog 
voor de zomervakantie 
vijf kilometer kunnen 
hardlopen? Dan kan 
No-Limits je helpen. Op 
zondag 26 maart start 
daarvoor de nieuwe 
Start-to-run opleiding. 

Vijftien weken later, op 9 juni, is de afslui-
ting met een testloop. 

Er wordt 3 keer per week getraind en Hotel 
De Tipmast is het startpunt. Op de dinsdag- 
en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
en zondagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur en 
na afloop op zondag is er een gratis kopje 
koff ie en thee. 

De kosten van opleiding bedraagt € 45,- voor 
het hele programma inclusief een certificaat 
aan het einde van de opleiding. Heb je interes-
se, neem dan contact op met Ad van Heijst, tel. 
06-38089255 of mail naar ad.nolimits@gmail.
com. Rechtstreek inschrijven via de site van 
No-Limits is natuurlijk ook een optie.

Lopers die de draad (weer) willen oppakken 
en al enige ervaring met hardlopen hebben of 
relatief fit zijn, kunnen mogelijk een tussen-
tijdse start maken. Voor deze mensen kunnen 
we indien gewenst een training op maat aan-
bieden, waarbij tussentijds aansluiten bij één 
van de doelgroepen tot de mogelijkheden 
behoort. Kom gerust proeflopen en beslis na 
een paar trainingen of dit iets voor je is.

Start-to-run bij No-Limits
Van zondag 26 maart t/m 9 juni

EERSEL - Nu de confetti weer is opgeveegd 
en de krokussen weer bloeien, is het tijd 
om de racefiets weer van de haak te halen. 
Op zondag 5 maart start TWC de Contente 
met het wielerseizoen 2023. 

Iedere woensdagmorgen, vrijdagmorgen en 
zondagmorgen wordt er in 3 niveaugroepen 
gestart voor de clubrit. Lengte en snelheid 
wordt aangepast, zodat iedereen mee kan 
doen. We komen om 09.00 uur samen bij 
sporthal De Kraanvogel in Eersel. Ook heb-
ben we een app waarin we eigen initiatie-
ven om te gaan fietsen met de leden kunnen 
delen. Zo kun je altijd gezellig samen fietsen! 
Tevens staat er voor dit seizoen weer een ge-
zellig fietsweekend in de Ardennen gepland.

Natuurlijk blijft zoals altijd onze grote groep 
mountainbikers actief, ook in niveaugroepen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wil je 
met ons meerijden, stuur dan een mail naar 
bestuur@contente.nl. Alle introducees zijn 
een maand gratis verzekerd tegen ongeval-
len via de Toerfietsunie. Zwaarte van de rit 
houden we rekening mee: samen uit, samen 
thuis! 

Zondag 5 maart starten we gezamenlijk om 
08.30 uur bij sporthal De Kraanvogel, Hool-
straat 34 in Eersel. Kijk ook even op onze 
website: 

www.contente.nl

Zondag 5 maart opening 
wielerseizoen TWC de Contente

Foto: Peter van Rooij
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30%
60%

Diessen, Willibrordusstraat 1     Tel.: 013 504 2823

www.delaatslaapexpert.nl
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Diessen, Willibrordusstraat 1     Tel.: 013 504 2823
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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.

EERSEL - Vorig jaar bestond Heemkundige  
Studiekring De Acht Zaligheden 75 jaar. 
Dat werd uitgebreid gevierd. Het wordt nu 
vervolgd met een samenwerkingsproject 
tussen het Kempenmuseum en de Heem-
kundekring.

Van 5 maart tot en met 29 mei stelt het Kem-
penmuseum foto’s ten toon uit de rijke verza-
meling van de Heemkundekring. ‘Een klik met 
het verleden’, met unieke foto’s van personen, 
gebouwen, gebeurtenissen en straatbeelden, 
die op aansprekende wijze voor het voetlicht 
komen.

Daarnaast wordt tijdens de feestelijke aftrap 
op 4 maart het jubileumboek van de Heem-
kundekring gepresenteerd. In ‘Verleden ge-
bundeld’ hebben tien schrijvers hun beste 
heemkundige artikelen verzameld in een 
boek. Deze gezamenlijke presentatie is een 
eerste stap op weg naar een intensievere 
samenwerking in een toekomstige nieuwe 
behuizing.

U vindt Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2 in Eersel. Openingstijden zie

www.achtzaligheden.nl

‘Een klik met het verleden’
Kempenmuseum en Heemkundekring 
presenteren samen een unieke fototentoonstelling

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

HOOGELOON - Heeft u ook een fiets in de 
schuur staan die niet meer gebruikt wordt? 
Of een kinderfiets waar uw kind allang uit-
gegroeid is? Bent u op zoek naar een gro-
ter model? Heeft uw zoon of dochter een 
middelbare schoolfiets nodig of hebt u een 
kinderstoeltje wat overbodig is? Dan is de 
fietsenbeurs echt iets voor u!

Kopers opgelet!
Op zondag 2 april, van 12.00 tot 14.00 uur, 
wordt er in Hoogeloon wederom een twee-
dehands fietsenbeurs georganiseerd. Net 
zoals voorgaande jaren bij Gooskens Hout, 
Breestraat 25 in Hoogeloon. U bent van harte 
welkom rond te snuffelen. Schrijft u de datum 
alvast in uw agenda? De toegang is gratis. 

Verkopers opgelet!
Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires 
verkopen? Wij zorgen ervoor! U hoeft tijdens 
de beurs niet aanwezig te zijn en u blijft ano-
niem. U bepaalt zelf de prijs. Wij zetten daar 
echter nog 10% op voor het goede doel, die de 
klant betaalt, en 10% van uw opbrengst gaat 
ook naar een Hoogeloonse vereniging. Het 
enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) 
en/of accessoires inleveren op zondag 2 april 
tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 
15.30 uur, het geld, of in het slechtste geval 
uw fiets, weer ophalen. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Anke, 
tel. 06-53604342 of Yvonne, tel. 06-54650991 
of mailen: fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl.

Zondag 2 april 
tweedehands fietsenbeurs Hoogeloon

IN DE KEMPEN
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Geen genoegen nemen met minder
Bijna vijf decennia geleden kocht Eric van Baal het 
pand aan de Riethovensedijk in Bergeijk. Eigenhandig 
verbouwde hij de oude bakkerij tot een heerlijk huis 
waar hij lange tijd ook zijn zaak had: een juwelier. Eric is 
horlogemaker en heeft daarnaast als goudsmid gewerkt. 
Drie zaken had hij, in Bladel, Eersel en Bergeijk. 
Inmiddels mag hij rustig van zijn oude dag genieten en 
dat doet hij dan ook volop. Tijd genoeg om na te denken 
over meubels waar hij gelukkig van wordt. “Ik had in mijn 
hoofd een beeld van de kast die ik in de hoek van de 
kamer wilde. Maar in geen enkele meubelzaak vond ik 
wat ik zocht. Genoegen nemen met minder wilde ik niet, 
dan gaat zo’n kastje je irriteren op den duur.”

De maker aan de slag met het idee van de bedenker
Eric maakte zelf een tekening en liep stad en land af, maar 
vond nergens wat hij zocht. “Of de kleur was niet goed, 
of de maat niet of de indeling. Totdat ik hoorde van De 
Houtwinkel en ik daar eens binnen liep. Het eerste gesprek 
gaf meteen een prettig gevoel, ik voelde dat men met mij 
meedacht en begreep wat ik bedoelde.” Na het eerste 
gesprek, kreeg Ilse, destijds nog stagiaire, de opdracht 
om het idee van meneer uit te werken. Ilse: “Ik heb nog 
een gesprek gevoerd met de klant en toen kon ik aan de 
slag. Op de computer kun je precies uitwerken wat je wilt 
en daarmee ben ik terug naar de klant gegaan. Ik nam 
uiteraard ook een stalenboek mee voor de kleur. Meneer 
wist vrij precies welke kleur hij wilde en wij konden het 
materiaal in de gewenste kleur bestellen.”

Visualiseren om tot een perfect resultaat te komen
Eric herinnert zich het eerste gesprek met Ilse en Stijn 
nog. “In mijn hoofd zat het idee dat het binnenwerk van 
de kast zwart moest worden. Dat heeft Ilse zo getekend 
en toen ik het zag, wist ik dat het niet klopte. Het moest 
wit worden. Met één druk op de knop liet zij zien hoe het 
dan zou worden en toen was ik tevreden. De onderdelen 
werden besteld en na verloop van een aantal weken zijn 
de monteurs bij mij thuis geweest om de kast in elkaar te 
zetten. Kundige mensen, mag ik toevoegen. Ze zagen dat 
de plint verwijderd moest worden omdat anders de kast 
niet strak tegen de muur zou kunnen staan. Ziet er prima 
uit nu.”

Ruimte voor het leerproces
Voor Ilse was het een mooie opdracht. “Ik vind het vooral 
fijn dat ik het vertrouwen kreeg om deze kast te tekenen. 
Ik was stagiaire en kreeg een echte opdracht. Volgens mij 
is dat ook de enige manier om iets te leren: in de praktijk. 
Ik heb tijdens mijn stageperiode veel meer geleerd dan 
de tijd daarvoor op school. Je mag fouten maken bij De 
Houtwinkel, er is altijd iemand die meekijkt en bijstuurt als 

het nodig is. Je bent er echt om te leren en daar wordt tijd 
en ruimte voor uitgetrokken. Ik vind het een mooie kast en 
ben er trots op dat ik eraan heb mogen werken. Dat de 
klant tevreden is, geeft een goed gevoel. Ik ben door mijn 
stage, en nu door mijn zaterdagbaan bij De Houtwinkel, 
overtuigd geraakt dat dit het werk is wat ik wil gaan doen 
na mijn afstuderen.”

Drie-eenheid
Bovenstaand verhaal geeft goed weer waar het bij De 
Houtwinkel om draait: de drie-eenheid van bedenkers, 
makers en genieters. Als die samenwerking goed is, heb je 
goud. Dat blijkt eens te meer uit de kast van Eric van Baal: 
hij geniet er dagelijks van dat de makers konden uitvoeren 
wat de bedenkers bedacht hadden. 

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

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

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

Eric woont midden in het 
centrum van Bergeijk, maar 
ervaart veel rust. Voor zijn 
kast koos hij een rustige kleur 
groen. “Ik was bang dat het 
een poppenkast zou worden, 
als ik voor een heel felle tint 
zou gaan. Boven de kast is 
een raam met uitzicht op de 
tuin, ook veel groen. Het had 
niet anders moeten zijn.

Groen
geeft rust

Ilse: “Ik vind het 
vooral fijn dat ik het 
vertrouwen kreeg om 
deze kast te tekenen. 
Ik was namelijk 
stagiaire en kreeg nu 
een echte opdracht. 

Soms zit er in je hoofd een idee en kun je nergens precies vinden wat je zoekt. 
Wat doe je dan? Nou, dan teken je zelf iets en ga je op zoek naar een bedrijf 
dat jouw idee kan uitvoeren. Het gebeurde bij Eric van Baal uit Bergeijk. Hij 
wilde een kastje en vond in De Houtwinkel de producent die zijn idee omzette 
in het meubel van zijn dromen. Ilse hielp hem daarbij.

DE DRIE-EENHEID; BEDENKERS, 
MAKERS EN GENIETERS

Wonen

Geen genoegen nemen met minder
Bijna vijf decennia geleden kocht Eric van Baal het 
pand aan de Riethovensedijk in Bergeijk. Eigenhandig 
verbouwde hij de oude bakkerij tot een heerlijk huis 
waar hij lange tijd ook zijn zaak had: een juwelier. Eric is 
horlogemaker en heeft daarnaast als goudsmid gewerkt. 
Drie zaken had hij, in Bladel, Eersel en Bergeijk. 
Inmiddels mag hij rustig van zijn oude dag genieten en 
dat doet hij dan ook volop. Tijd genoeg om na te denken 
over meubels waar hij gelukkig van wordt. “Ik had in mijn 
hoofd een beeld van de kast die ik in de hoek van de 
kamer wilde. Maar in geen enkele meubelzaak vond ik 
wat ik zocht. Genoegen nemen met minder wilde ik niet, 
dan gaat zo’n kastje je irriteren op den duur.”

De maker aan de slag met het idee van de bedenker
Eric maakte zelf een tekening en liep stad en land af, maar 
vond nergens wat hij zocht. “Of de kleur was niet goed, 
of de maat niet of de indeling. Totdat ik hoorde van De 
Houtwinkel en ik daar eens binnen liep. Het eerste gesprek 
gaf meteen een prettig gevoel, ik voelde dat men met mij 
meedacht en begreep wat ik bedoelde.” Na het eerste 
gesprek, kreeg Ilse, destijds nog stagiaire, de opdracht 
om het idee van meneer uit te werken. Ilse: “Ik heb nog 
een gesprek gevoerd met de klant en toen kon ik aan de 
slag. Op de computer kun je precies uitwerken wat je wilt 
en daarmee ben ik terug naar de klant gegaan. Ik nam 
uiteraard ook een stalenboek mee voor de kleur. Meneer 
wist vrij precies welke kleur hij wilde en wij konden het 
materiaal in de gewenste kleur bestellen.”

Visualiseren om tot een perfect resultaat te komen
Eric herinnert zich het eerste gesprek met Ilse en Stijn 
nog. “In mijn hoofd zat het idee dat het binnenwerk van 
de kast zwart moest worden. Dat heeft Ilse zo getekend 
en toen ik het zag, wist ik dat het niet klopte. Het moest 
wit worden. Met één druk op de knop liet zij zien hoe het 
dan zou worden en toen was ik tevreden. De onderdelen 
werden besteld en na verloop van een aantal weken zijn 
de monteurs bij mij thuis geweest om de kast in elkaar te 
zetten. Kundige mensen, mag ik toevoegen. Ze zagen dat 
de plint verwijderd moest worden omdat anders de kast 
niet strak tegen de muur zou kunnen staan. Ziet er prima 
uit nu.”

Ruimte voor het leerproces
Voor Ilse was het een mooie opdracht. “Ik vind het vooral 
fijn dat ik het vertrouwen kreeg om deze kast te tekenen. 
Ik was stagiaire en kreeg een echte opdracht. Volgens mij 
is dat ook de enige manier om iets te leren: in de praktijk. 
Ik heb tijdens mijn stageperiode veel meer geleerd dan 
de tijd daarvoor op school. Je mag fouten maken bij De 
Houtwinkel, er is altijd iemand die meekijkt en bijstuurt als 

het nodig is. Je bent er echt om te leren en daar wordt tijd 
en ruimte voor uitgetrokken. Ik vind het een mooie kast en 
ben er trots op dat ik eraan heb mogen werken. Dat de 
klant tevreden is, geeft een goed gevoel. Ik ben door mijn 
stage, en nu door mijn zaterdagbaan bij De Houtwinkel, 
overtuigd geraakt dat dit het werk is wat ik wil gaan doen 
na mijn afstuderen.”

Drie-eenheid
Bovenstaand verhaal geeft goed weer waar het bij De 
Houtwinkel om draait: de drie-eenheid van bedenkers, 
makers en genieters. Als die samenwerking goed is, heb je 
goud. Dat blijkt eens te meer uit de kast van Eric van Baal: 
hij geniet er dagelijks van dat de makers konden uitvoeren 
wat de bedenkers bedacht hadden. 

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

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

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

Eric woont midden in het 
centrum van Bergeijk, maar 
ervaart veel rust. Voor zijn 
kast koos hij een rustige kleur 
groen. “Ik was bang dat het 
een poppenkast zou worden, 
als ik voor een heel felle tint 
zou gaan. Boven de kast is 
een raam met uitzicht op de 
tuin, ook veel groen. Het had 
niet anders moeten zijn.

Groen
geeft rust

Ilse: “Ik vind het 
vooral fijn dat ik het 
vertrouwen kreeg om 
deze kast te tekenen. 
Ik was namelijk 
stagiaire en kreeg nu 
een echte opdracht. 

Soms zit er in je hoofd een idee en kun je nergens precies vinden wat je zoekt. 
Wat doe je dan? Nou, dan teken je zelf iets en ga je op zoek naar een bedrijf 
dat jouw idee kan uitvoeren. Het gebeurde bij Eric van Baal uit Bergeijk. Hij 
wilde een kastje en vond in De Houtwinkel de producent die zijn idee omzette 
in het meubel van zijn dromen. Ilse hielp hem daarbij.

DE DRIE-EENHEID; BEDENKERS, 
MAKERS EN GENIETERS

Wonen
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Geen genoegen nemen met minder
Bijna vijf decennia geleden kocht Eric van Baal het 
pand aan de Riethovensedijk in Bergeijk. Eigenhandig 
verbouwde hij de oude bakkerij tot een heerlijk huis 
waar hij lange tijd ook zijn zaak had: een juwelier. Eric is 
horlogemaker en heeft daarnaast als goudsmid gewerkt. 
Drie zaken had hij, in Bladel, Eersel en Bergeijk. 
Inmiddels mag hij rustig van zijn oude dag genieten en 
dat doet hij dan ook volop. Tijd genoeg om na te denken 
over meubels waar hij gelukkig van wordt. “Ik had in mijn 
hoofd een beeld van de kast die ik in de hoek van de 
kamer wilde. Maar in geen enkele meubelzaak vond ik 
wat ik zocht. Genoegen nemen met minder wilde ik niet, 
dan gaat zo’n kastje je irriteren op den duur.”

De maker aan de slag met het idee van de bedenker
Eric maakte zelf een tekening en liep stad en land af, maar 
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Gemeente Bladel wordt 
lid van de Waterbank!
Sinds kort is de gemeente Bladel lid geworden 
van De Waterbank! De Waterbank is een 
vereniging die partijen die water teveel 
hebben, verbindt aan partijen die juist water 
te weinig hebben. Zo kan bruikbaar water dat 
op één plek over is, op een andere plaats juist 
nuttig gebruikt worden. Je kunt dan 
bijvoorbeeld denken aan het koelwater dat 
een fabriek gebruikt. Momenteel pompt de 
fabriek schoon drinkwater op en na gebruik 
verdwijnt het water door het riool naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit terwijl voor 
het koelproces misschien ook regenwater 
gebruikt kan worden en het water na de 
koeling ook nog gebruikt kan worden bij een 
brand of om gewassen te besproeien. De 
Waterbank brengt aanbieder en afnemer van 
dit restwater bij elkaar. Ook maakt de 
Waterbank het mogelijk om water dat je over 
hebt op te slaan en dit zelf op een later 
moment te gebruiken. 

Waarom is De Waterbank belangrijk?
Door klimaatverandering wordt het verschil tussen 
droge en natte periodes groter. De 
grondwaterstanden dalen, er zijn langere 
droogteperiodes en de buien in de zomer zijn 
heviger. Elke zomer is er weer een gebrek aan water 
voor irrigatie, sproeien of voor bluswater. Elke winter 
is er een overschot aan water dat gewoon 
wegstroomt. Door het overschot aan water uit de 
natte periodes bij te houden voor de droge periodes, 
ben je beter voorbereid op klimaatverandering. De 
Waterbank wil op een eenvoudige manier 
aanbieders van overtollig water met lokale afnemers 
die een tekort aan water hebben, met elkaar in 
contact brengen.

Meer informatie
Wil je meer informatie over De Waterbank? Of heeft 
jouw bedrijf water teveel of juist te weinig? Op 
www.dewaterbank.nl kun je meer over hen lezen. 

Tien Pientere Tuinen gezocht!
Is jouw tuin bestand tegen klimaatverandering? 
Ben jij benieuwd hoe vochtig of hittebestendig 
jouw tuin is? En hoe verhoudt de temperatuur in 
jouw tuin zich ten overstaan van andere tuinen in 
de gemeente? 

De gemeente Bladel sluit aan bij een initiatief van WeCity 
en gaat onderzoek doen naar verschillende 
klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. Met 
deze informatie wil ze een bijdrage leveren aan een 
groenere en dus gezondere leefomgeving. De gemeente 
zoekt inwoners die hier aan mee willen werken!

Wat zijn Pientere Tuinen?
In tien verschillende tuinen wordt een bodemsensor 
geïnstalleerd. Deze sensor meet drie jaar lang 
temperatuur, bodemkwaliteit en vochtgehalte in jouw 
tuin. De resultaten van deze metingen worden in real 
time op een dashboard gepresenteerd. Mede op basis 
van deze data krijg je vervolgens tips om je tuin te 
vergroenen. Je krijgt dus eigenlijk een ‘slimme’ tuin!

Daarnaast wordt er ook een bodemsensor geïnstalleerd 
op tien openbare plekken in de gemeente. Met de data 
van deze twintig sensoren krijgt de gemeente Bladel een 
goed beeld van de klimaatuitdagingen waar we nog 
voor staan. Wat kan er beter? En wat doen we juist al 
heel goed? 

De data uit de sensoren wordt ook gebruikt bij twee 
meerjarige onderzoeksprogramma’s die bijdragen aan 
het verbeteren van onze toekomstige, gezonde 
leefomgeving. Daar profiteren we met z’n allen weer 
van.

Aanmelden
Je kunt jouw tuin aanmelden via 
www.blauwgroenbladel.nl/pientere-tuinen. Hier vind je 
ook meer informatie over het project. Aanmelden is 
mogelijk tot en met 10 maart. Zijn er meer dan tien 
aanmeldingen? Dan worden locaties gekozen waarbij er 
een goede verdeling is binnen de gemeente. Ook wordt 
er gekeken dat er zoveel mogelijk verschillende soorten 
tuinen meedoen aan het project. Je krijgt in de loop van 
maart/begin april meer informatie over je deelname.



19 3 maart 2023

Inwonerspanel gemeente Bladel

Doe mee!   
www.panelinwoners.nl/bladel

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor 
de provinciale staten én voor de algemeen besturen 

van de waterschappen plaats. Benieuwd wat de 
waterschappen doen? Kijk op www.waterschappen.nl.

Wat doet de provincie? 
In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de provinciale staten. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers 
van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? En wat doen de statenleden? We leggen het hieronder uit.

De provincie heeft verschillende taken:

Verkiezingen provinciale staten
De inwoners van de provincie kiezen de leden van de provinciale 
staten, de statenleden. Heeft een provincie veel inwoners? Dan zijn er 
ook meer statenleden. Het maximum is 55.

Wat doen de statenleden?
De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. 
Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan 
die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. De statenleden 
controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten. 

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

College van gedeputeerde staten
Na de provinciale statenverkiezing wordt het college van gedeputeerde 
staten gevormd: het dagelijks bestuur van de provincie. In het college 
zitten gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij voeren 
de besluiten van de provinciale staten uit. Iedere gedeputeerde heeft zijn 
eigen onderwerp. Bijvoorbeeld verkeer en vervoer, of natuur en milieu. 

Commissaris van de Koning 
De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale 
staten en van de gedeputeerde staten. De regering benoemt deze 
commissaris voor een periode van 6 jaar. De commissaris houdt onder 
meer toezicht op het beleidsproces van de provincie en adviseert en 
bemiddelt bij bestuurlijke problemen in gemeenten.

Wilt u meer weten over de provincie?
De leden van de provinciale staten zijn er voor de inwoners. Heeft u een vraag 
of een idee voor de provincie? Dan kunt u contact opnemen met de provincie of 
met een statenlid. Kijk voor meer informatie op de website van uw provincie.

Indelen van              
de ruimte 

Bepalen waar ruimte is voor 
natuur, huizen, wegen, 
water en bijvoorbeeld 
wind- of zonneparken. 

Natuur en 
milieu 

Zorgen voor natuur 
en natuurherstel, 

vergunningen verlenen en 
controles uitvoeren.

Klimaat en 
energie 

Samen met inwoners 
en bedrijven werken 
aan verduurzaming.

Openbaar 
vervoer

Zorgen voor streekvervoer in 
de hele provincie.

Wegen-  
netwerk                                       

Aanleggen en onderhouden 
van provinciale (vaar)wegen, 

fietspaden en bruggen.

Cultuur en 
monumenten-

zorg 

Beschermen en behouden 
van monumentale 

landschappen en gebouwen.

Regionale 
economie

Samen met bedrijven 
zorgen voor meer 
werkgelegenheid.

Toezicht 
houden

Controleren van het 
functioneren van gemeenten 

en waterschappen. 

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor 
de provinciale staten én voor de algemeen besturen 

van de waterschappen plaats. Benieuwd wat de provinciale 
staten doen? Kijk op www.provincies.nl.

Wat doet een waterschap? 
In Nederland kiezen we elke 4 jaar de besturen van de waterschappen. Dat doen we bij de waterschapsverkiezingen. 
Maar wat doet een waterschap eigenlijk? We leggen het hieronder uit.

De taken van het waterschap
Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt 
ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om 
het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. 
Dat doen de waterschappen. Nederland heeft 21 waterschappen. 

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

Verkiezingen waterschap
Stemt u bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u mee wie 
er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. In het algemeen 
bestuur zitten ook mensen van natuurorganisaties en boeren. 
Zij worden niet gekozen maar benoemd. Want de controle van het 
water is ook voor hen heel belangrijk. De leden van het algemeen 
bestuur zijn er uiteindelijk voor alle inwoners.

Wat doet het bestuur?
•  Het algemeen bestuur bepaalt de doelen van het 
 waterschap. En hoe er wordt gewerkt aan die doelen.  
•  Het algemeen bestuur bepaalt hoe hoog de 
 waterschapsbelasting is.
•  Het algemeen bestuur controleert of de taken van 
 het waterschap goed worden uitgevoerd. 

Wilt u meer weten over het waterschap?
Kijk op waterschappen.nl of op de website van uw waterschap.

Een waterschap heeft de volgende taken: 

Beheren en ver-
sterken van dijken 

en sluizen 

Zorgen voor onderhoud aan 
dijken, sluizen, dammen, 

stuwen en gemalen. 

Zuiveren 
rioolwater

Schoonmaken van al het 
water dat we gebruiken.

Regelen 
waterstand

Water wegpompen 
bij veel regen, water 

vasthouden bij droogte.

Zorgen voor 
schoon water

Zorgen dat het water in 
rivieren en sloten schoon 
en gezond is voor mens, 

dier en plant.

Binnenkort kunnen we weer gaan stemmen! Op 
15 maart zijn het namelijk verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en voor het Waterschap. In 
onze regio kunnen we dus stemmen wie er 
statenlid wordt van de provincie Noord-Brabant 
en wie er in het algemeen bestuur van 
Waterschap De Dommel komt. Maar wat doen de 
provincies en de waterschappen precies? 

En waarom zijn ze zo belangrijk? In onderstaande 
infographics wordt meer uitleg gegeven over de 
werkzaamheden van de provincies en de 
waterschappen.

Weet je nog niet goed op wie je wilt stemmen? Dan kun 
je voor zowel de Provinciale Staten als de 
Waterschappen de stemwijzer doen. Ga hiervoor naar 

www.mijnstem.nl en kies welke stemwijzer je in wilt 
vullen. Voor de Provinciale Staten kun je ook www.
stemwijzer.nl gebruiken. Wil je meer informatie over de 
verkiezingen? Ga dan naar www.bladel.nl/verkiezingen. 

Verkiezingen 15 maart 2023: waar stemmen we voor?
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In 14 stappen burgemeester

Openstelling vacature

EEN PROFIEL 
De gemeenteraad stelt een profiel 
voor de nieuwe burgemeester op.

VERTROUWENSCOMMISSIE 
De gemeenteraad stelt uit zijn midden 
een vertrouwenscommissie in.

DE COMMISSARIS
De gemeenteraad bespreekt het 
profiel met de commissaris van de 
Koning in een vergadering van de 
gemeenteraad.

DE VACATURE 
De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open 
op advies van de commissaris van de Koning.

SOLLICITATIEBRIEF 
De sollicitant schrijft een brief. De brieven 
worden gestuurd aan de commissaris van 
de Koning.

DE KANDIDATEN
De commissaris van de Koning vraagt justitiële 
antecedenten op van de sollicitanten. En selecteert 
kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.

Selectie sollicitanten
SELECTIE 
De commissaris van de Koning overlegt met 
de vertrouwenscommissie van de gemeente 
over zijn of haar selectie en stelt daarna de 
uiteindelijke selectie vast. SOLLICITATIEGESPREKKEN 

De vertrouwenscommissie voert sollicitatie-
gesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

ADVIES 
De vertrouwenscommissie brengt daarna 
advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij 
noemt de vertrouwenscommissie welke 2 
kandidaten voor benoeming in aanmerking 
komen. De gemeenteraad bespreekt het 
advies van de vertrouwenscommissie.

AANBEVELING 
De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met 
daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De 
kandidaat die bovenaan staat moet volgens de 
gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.

NAAR DE MINISTER 
De aanbeveling wordt met het advies
van de commissaris van de Koning naar 
de minister van BZK gestuurd.Benoeming

SCREENING
De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat 
betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de 
AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van BZK spreekt 
met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan 
de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Bij benoeming voor gemeenten met 50.000 inwoners of 
meer en bij hoofdsteden van provincies wordt de voordracht 
van de minister van BZK eerst besproken in de ministerraad.

KONINKLIJK BESLUIT
Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit
en wordt bekend gemaakt met een persbericht.
De doorlooptijd van de procedure is ongeveer
8 maanden.

BEËDIGING
De commissaris van de Koning 
beëdigt de burgemeester in de 
gemeente.

Deze infographic is een versimpelde weergave van het proces om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Profielschetsvergadering op 
8 maart 2023
De gemeente Bladel is op zoek naar een nieuwe 
burgemeester. Daartoe stelt de gemeenteraad de 
profielschets vast waarin staat wat er van de nieuwe 
burgemeester wordt verwacht. De afgelopen weken is 
de conceptprofielschets met de inbreng van inwoners, 
raads- en commissieleden en het college van B&W tot 
stand gekomen.

Op woensdag 8 maart 2023 vindt de raadsvergadering plaats 
waarin de profielschets wordt vastgesteld en overhandigd aan 
de commissaris van de Koning. Deze vergadering is openbaar, 
begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Bladel. 

Agenda
1.   Opening
2.   Vaststellen van de agenda
3.   Bespreekstukken
3.1 Verordening Vertrouwenscommissie Bladel 2023
3.2 Vaststellen Profielschets burgemeester Bladel 2023
4.   Sluiting

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

Commissievergaderingen 
in maart 2023
In maart 2023 vinden twee commissievergaderingen 
plaats. De geplande vergadering van de commissie 
Inwoners op 7 maart 2023 is geannuleerd.
•  Commissie Grondgebied op maandag 6 maart 

2023, om 19.30 uur.
    Op de agenda staat o.a. herziening Voorkeursalternatief 

N284, de Bestemmingsplannen Zorgappartementen en 
Bungalows bij Kempenland;

•  Commissie Middelen & Algemene Zaken op 
dinsdag 7 maart 2023, om 19.30 uur. 

    Op de agenda staat o.a. Financiële verordening 
gemeente Bladel, Controleverordening en 
Controleprotocol 2023, Integraal Veiligheidsplan De 
Kempen 2023-2026, Rekenkameronderzoek inzake 
‘Ondersteuning Volksvertegenwoordiging’

De conceptagenda’s en vergaderstukken kun je inzien via 
www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van de 
commissies zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en 
vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Bladel. 

Spreekrecht
Als burger kun je tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. Je kunt 
dan in maximaal vijf minuten de commissie informeren. 
Een verzoek om spreekrecht meld je voorafgaand bij de 
griffier via griffie@bladel.nl.

Besluitvorming op 23 maart 2023
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor door advies aan de gemeenteraad uit 
te brengen. Over de raadsvoorstellen in de commissies 
neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 
23 maart 2023 een besluit.
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Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       De Voort 4, vernieuwen van het dak met 

dakisolatie en zonnepanelen;
•       Dalem 16A, plaatsen van dakkapel;
•       Kerkstraat 31, plaatsen zonnepanelen 

Kerkstraat 31 Hapert.

Bladel
•       Markt, het plaatsen van een pinkiosk Geldmaat;
•       A67 van Bladel naar Eindhoven HRR km 4.30 OF 

HRR km 5.20, plaatsen permanent welkomstbord 
‘Welkom in Metropoolregio Brainport Eindhoven’ 
A67;

•       Bleijenhoek 65, uitbreiden van een woning.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•       De Kuil 33, het verwijderen van een draagmuur. 

Datum besluit: 16-2-2023.

Bladel
•       Amalialaan 19, plaatsen van een luifel.

Melding APV-bijzondere wet
Bladel
•       Organiseren van de “Omloop der Kempen” op 

20 en 21 mei.

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
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de Chinese muur 
nog steeds staat door 

het gebruik 
van kleefrijst? 

De bouwers gebruikten 
een mengsel van 

kleefrijst en kalk, 
dat ervoor zorgde dat 

het cement 
erg sterk werd. 

De bevolking moest 
destijds hun rijstoogst 
afstaan voor de bouw 

van de muur, 
wat voor 

veel onrust zorgde.

ALLERHANDE

Onze duimen staan omhoog voor de Oud-Prinsen van 
cv de Pintewippers voor de leuke attentie met carnaval. 
Bedankt!

Maria en Jo

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

Mijn duim staat omhoog voor CV De Muggezifters in Bla-
del voor het plaatsen van rood lint, zodat onze bewoners 
van Huize Moors een goed uitzicht hadden om naar de 
optocht te kijken. Ze hadden er gezellig van genoten! 

Een gastvrouw

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

Mijn duim staat omhoog voor de vinder die mijn portemonnee, die ik tussen Hapert en Duizel 
verloren was, bij het politiebureau in Eersel had afgegeven. Heel erg bedankt!

Een dankbare verliezer

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Kienen in
Hooge Mierde 

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

Iedereen is van harte welkom. 
De entree is gratis. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar tele-
foonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

EERSEL - Datum: donderdag 
9 maart. Locatie: De Eiken-
burg, Eikenburg 10 in Eer-
sel. Aanvang: 19.30 uur, zaal 
open om 19.00 uur.Toegang is 
gratis, evenals koff ie en thee.

Als je geconfronteerd wordt met de diagnose 
dementie komen er allerlei praktische, juri-
dische en regelvragen op je af. Wat moet je 

allemaal regelen? Wanneer moet je als part-
ner, of als kinderen, zaken gaan overnemen. 
Hoe regel je ( juridische) bescherming? Is je 
handtekening nog rechtsgeldig bij de diag-
nose dementie? 

Ook komt deze avond het levenstestament 
aan bod: wat is een levenstestament en wat 
kun je hierin vastleggen? Onze gast van deze 
avond is een notaris.

Alzheimer Café in De Eikenburg

BLADEL - Op zondag 5 maart is er in de 
Protestantse Kerkje in Bladel weer een 
muzikale feestje. Dan is er een viering 
‘Popmuziek & Bijbel’. Het thema is ‘Puur’ 
naar het thema in het lied ‘Clean’ van de 
Gaither Vocal Band.Met medewerking van 
Peter Bons (leadzang), Arno van Oerle 
(zang, bas, percussie) en Tom Brouwer 
(zang, piano).

We hebben het vaak over pure gevoelens, 
maar het is de vraag in hoeverre die bestaan. 
Gevoelens kunnen zowel puur als dubbel 
zijn. Dat is een interessante paradox die het 
leven en het geloof diepgang geeft en die 
in de liederen wordt weerspiegeld. ‘Bloed 
dat wit wast als sneeuw’ is een voorbeeld 
van zo’n paradox in onze geloofstaal. In ‘God 
Only Knows’ van de Beachboys vinden we 
de spanning tussen ‘je soms niet lief vinden, 
maar wel van je houden’. Liefde wordt duide-
lijk op momenten waarop je iemand dreigt 
kwijt te raken.

Enkele van de songs die we zullen horen: 
‘Dichterbij dan ooit’ van Bløf, ‘God Only 
Knows’ van The Beach Boys en ‘Kees’ van 
Acda & de Munnik. 

Wanneer : zondag 5 maart, om 10.00 uur. 
Waar: Witte Kerkje, Van Dissellaan 3 in Bla-
del. De toegang is gratis. Na afloop wordt er 
koff ie en thee geschonken en er is gelegen-
heid om na te praten. Zorg dat je erbij bent!

‘Popmuziek 
& Bijbel’ 
in het Witte 
Kerkje
Zondag 5 maart

Duofi etsen 
Bladel zoekt 
vrijwilligers

BLADEL - In april starten we weer 
met het fietsen met onze duofietsen. 
Duofietsen Bladel zoekt daarom vrij-
willigers die met onze gasten willen 
fietsen.

Wij fietsen van 13.30 tot 16.30 uur in 
de maanden april tot oktober. U kunt 
in overleg bepalen op welke dag u wilt 
fietsen, ook al kunt u maar eenmaal per 
maand. Als gast bent u ook van harte 
welkom. 

U kunt zich aanmelden via onze site of 
neem contact op via j.evers50@chello.nl 
of telefoon 0497-384592.

www.duofietsenbladel.nl
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Coördinator
Volksuniversiteit De Kempen zoekt voor 
het coördinatieteam, dat nu uit 4 personen 
bestaat, nog een enthousiaste vrijwilliger.

Samen met je collega’s zorg je dat alles op 
rolletjes loopt. Ook stel je met de andere 
coördinatoren het aanbod van cursussen, 
workshops en lezingen voor ieder seizoen op. 
Op de eerste cursusavond of tijdens de eerste 
workshop zorg je ervoor dat de cursisten zich 
welkom voelen. Je ontvangt ze, beantwoordt 
vragen en wijst ze de weg naar het juiste 
lokaal. 

Onze samenwerking binnen het team is goed 
en er wordt regelmatig overlegd, maar niet 
vaker dan nodig is. Info bij Jan Karsmakers: 
voorzitter@vu-dekempen.nl of 06-13861371

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

Fietsmaatje 
Huize Moors Bladel is op zoek naar een 
vrijwilliger die op maandag- of dinsdagmid-
dag met een bewoonster wekelijks wil gaan 
fietsen. Mevrouw is een sociaal persoon die 
graag onder de mensen komt en houdt van 
gezelligheid. Individuele aandacht doet haar 
goed. 

Wil jij haar dit sportieve geluksmomentje 
geven? We hebben een fijn vrijwilligersteam 
en zorgen dat jij er helemaal bij hoort. Kom 
gewoon eens een kop koff iedrinken om 
kennis te maken! 

Informatie bij Anja van der Linden: e-mail
contact@comfor.nl of 088-1500410

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

in de regio

T +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

REUSEL - Bent u op zoek naar een panta-
lon, blouse, jas of een ander kledingstuk? 
Kom dan naar D’n Aachterûm in Reusel.

Germa mode komt weer langs met de traditi-
onele verkoop en show van modekleding en 

nachtkleding voor zowel dames als heren en 
voor alle leeftijden. De modeshow en verkoop 
begint om 10.00 uur en eindigt om ± 12.00 uur.

Ook familie van KBO-leden zijn van harte 
welkom. Op uw verzoek komen de dames van 
Germa mode ook bij u aan huis. 

Onze creativiteitsgroepen willen ook graag 
de door hen gemaakte wenskaarten, siera-
den, enz. aan u laten zien en verkopen. Graag 
tot ziens!

Zaterdag 11 maart modeshow in D’n Aachterûm

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

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

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

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

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

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

Start 
EHBO-cursus bij 
Afdeling Hapert
Bij voldoende aanmeldingen!ZONDAG 5 MAART T/M 

MAANDAG 29 MEI
FOTO-EXPOSITIE
‘EEN KLIK MET HET VERLEDEN’
I.s.m. Heemkundekring Eersel. Met unieke 
historische beelden van personen en 
gebouwen. Locatie: Kempenmuseum, 
Kapelweg 2, Eersel. Open: zie openingstijden 
Kempenmuseum. Entree: volw. € 7,50; 
13 t/m 18 jaar € 2,50; t/m 12 jaar gratis. 

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.
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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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

T.  06-54940981
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

VRIJDAG 10 MAART
ZA. 11 & ZO. 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. 

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

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.

ZA. 18 & ZO. 19 MAART
VR. 24 & ZA. 25 MAART

TONEELVOORSTELLING
‘BERTHA’S DOOD’
Locatie: Heieind 2, Hoogeloon. Aanvang:
za. 18, vr. 24 en za. 25 maart 20.30 uur en
zo. 19 maart 19.00 uur. Entree: € 8,00.
Geschreven en geregisseerd door Hans Maas

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.

2E CONTENTE SOLO-DUO OPTOCHT
Locatie: Markt, Eersel. Aanvang: 13.30 uur.
Gratis entree. Carnavalske optocht voor 
solo’s en duo’s met live muziek!

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).

ZONDAG 2 APRIL

TWEEDEHANDS 
FIETSENBEURS
HOOGELOON
Locatie: Houthandel Gooskens, 
Breestraat 25, Hoogeloon. Gratis entree. 
Tijd: 12.00-14.00 uur.

EventsEvents
theatertheater

vrijdag 17 maart

JAY FRANCIS
In de War (cabaret)
Tijdens de nieuwe tour mogen bezoekers 
meer Jay en minder Tisjeboy verwachten... 
Wie ben ik en wie zijn wij? Ik ben een bé-
tje in de war en wat een timing want onze 
wereldleiders zijn ook in de war.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 25,00

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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50 % Korting op DCM 
groenkalk 20 kg

Bij aankoop van DCM vital Green 20kg!

Dorpsstraat 30a
5529AW Casteren

0497-681555

Zaterdag 4 Maart 
10.00 u -16.00 u10.

TTeeuurrlliinnggss-- ddee MMuullddeerr
TTuuiinnddaagg

DDee ddaagg oomm aalllleess ttee lleerreenn oovveerr jjoouuww ttuuiinn!!

EEddiittiiee 22002233

JONG & OUD

EERSEL - Op donderdag 16 maart organi-
seert fotoclub Zzzoom, in samenwerking 
met cultureel centrum De Muzenval, een 
Foto Inspiratie Event, middels een foto- 
lezing en interactief programma gepresen-
teerd door Wilfried de Jong. 

Wilfried de Jong is een veelzijdig persoon: 
maker van theater- en tv-programma’s, ac-
teur, columnist, schrijver en presentator. Hij 
maakte eerder een prachtige televisieserie 
genaamd ‘Fotostudio de Jong’ en is nu onder 
deze titel te zien op het toneel in De Muzenval 
in Eersel. Wilfried de Jong neemt hierbij zijn 
grote passie bij de hand: fotografie.

Er worden foto’s getoond van beroemde  
fotografen uit binnen- en buitenland, nieuws-
foto’s en werk uit Wilfrieds privécollectie.  
Iedere foto wordt door hem voorzien van een 
pakkend verhaal. Soms heel feitelijk, vaak vrij 
associërend. 

In Fotostudio De Jong is, na de pauze, plek 
ingeruimd voor fotoliefhebbers in de zaal.  
Iedereen maakt foto’s; soms serieus met een 
goed toestel, soms heel snel met een mobiel-
tje, dat maakt niet uit. Wilfried nodigt bezoe-
kers uit hun mooiste foto’s naar hem te ver-
sturen. Wilfried maakt daaruit een selectie en 
zal die live bespreken. En nieuwsgierig als hij 
is, gaat Wilfried graag even met de makers in 

gesprek. Het publiek kan daarvoor een eigen 
bijzondere foto aanleveren voor de avond. U 
kunt die foto voor uiterlijk 14 maart versturen 
aan evenementen@muzenval.nl

Een inspirerende fotolezing dus voor ieder-
een, met een interactief programma en in 
de pauze staat er een drankje voor u klaar. U 
bent van harte welkom!

Datum: donderdag 16 maart. Aanvang: 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Locatie: SCC 
De Muzenval, Dijk 7 in Eersel. Ticketprijs:  
€ 15,- per persoon (inclusief pauzedrankje). Te 
bestellen via 

www.muzenval.nl/agenda

Foto Inspiratie Event: Zzzoom 
in op Wilfried de Jong

OOSTELBEERS - Bij de Koffiedialogen 
worden onder een breed publiek thema’s 
besproken over identiteit en ontwikkeling 
van het beekdal van de Kleine Beerze na 
de hermeandering van de beek. In eerdere 
sessies schetsten we samen een beeld van 
de sterke punten van het beekdal. Met die 
kwaliteiten ziet het beekdal kansen om in te 
zetten op rustige recreatie van hoge kwali-
teit. Op woensdag 15 maart gaan we onder-
zoeken hoe dat er uit kan zien. Doe je mee?

Het lijkt een aanlokkelijk perspectief. Inzetten 
op recreatie maakt een extra impuls mogelijk, 
voor opwaardering van je eigen omgeving. 
Maar welke gastvrijheid willen wij dan uitstra-
len? Daar willen we het eens over hebben.

Mozaïek van vormen en maten
Er zijn vele vormen en vele schalen denk-
baar. We zien nu al een prachtige hotels 
naast vele kleine streekwinkeltjes en bed & 
breakfast-locaties. We zien boerderijen die de 
staldeuren open zetten en hun bedrijf combi-
neren met neventakken. Die diversiteit is heel 
aantrekkelijk, maar het is goed om de som 
van het geheel eens onder de loep te nemen. 
Hoe houden we het karakter van de streek 
goed overeind? Een van onze gasten merkte 
op: ‘Het moet wel ons beekdal blijven!’ Een 
ander zei: ‘Je moet niet overal een Efteling 
willen’. Maar hoe dan wel?

Aansluiten bij de eigenheid
We vragen ons natuurlijk af wat de gewens-
te recreant wil, maar veel belangrijker is het 
om eerst te kijken wat we willen bieden. 
Ineke Strouken en Jim Steenbakker leidden 
ons vorig jaar al in op de kracht van de eigen 
identiteit. Landschap, lokale historie, am-
bachtelijke producten, streekroutes, kunst, 
folklore, maar ook ons religieus verleden kun-
nen elementen zijn. Er ligt opeens een schat 
aan je voeten. Dan doemt de vraag op hoe je 
die opgraaft zonder de bron aan te tasten. 

Kwaliteitsrecreatie
Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we 
mensen uitgenodigd om iets te komen vertel-
len over dit thema. Anne Marie Rossou (VISIT 
Oirschot) laat ons zien hoe zij naar kwaliteits-
recreatie in onze regio kijkt. Jasper van Deur-
zen (Verderbrenger) bracht met creatieve be-
zieling het religieus erfgoed tot leven in ‘Ons 
Kloosterpad’. Hij komt ons iets vertellen over 
‘bezinnend landschap’.

Kennismarkt
Na de pauze gaan we graag samen aan de 
praat in een aantal themacafé’s, waar we met 
een expert en met elkaar door kunnen praten 
over kwaliteitsrecreatie en de kansen voor 
ons beekdal. Wij hebben al een paar leuke 
ideeën, hoe dat er precies uit komt te zien en 
wie deze dialoogtafels komen bemannen is 
nog niet bekend. Ben jij erbij?

Wanneer: woensdag 15 maart, om 20.00 uur. 
Waar: Kerkcafé Andreas, Andreasstraat 10 in 
Oostelbeers. Aanmelden: 

levedekleinebeerze@gmail.com

Uitnodiging Kleine Beerze Koffie-
dialoog over kwaliteitsrecreatie
Woensdag 15 maart, 20.00 uur
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TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

Zondag 19 Maart

HapertHapert

VERMAKELIJK

BLADEL - Brouw jij thuis je eigen biertjes? 
Zijn die lekker en ben je daar trots op? Doe 
tijdens het Totaalfestival mee aan de strijd 
om het Beste Biertje van Bladel e.o.

Laat je bier proeven aan een vakkundige jury 
en overtuig ook de publieksjury van jouw bier. 
Misschien brouw jij dan volgend jaar wel een 
biertje voor op de tap van onze Speciaal bier-
bar. Net als de winnaar van 2019! 
 
Hoe werkt het? 
Je meld je aan voor de wedstrijd en zorgt dat 
je op zaterdag 29 juli 2023 je lekkerste bier 
klaar hebt. Maximaal 10 deelnemers kunnen 
deelnemen, dus wacht niet te lang met je op 
te geven. Een vakjury proeft elk bier en over-
legt het juryrapport met elkaar. Daarnaast is 
er een publieksjury waar iedereen deel van 
uit kan maken. De publieksjury legt bonnen 
in om mee te mogen proeven en beoordelen. 
De vakjury neemt het oordeel van de pu-
blieksjury mee in de eindbeoordeling.

Wat moet je doen?
-  Schrijf je met je naam, telefoonnummer en 

emailadres in op bargroep@totaalfestival.nl. 
-  Zorg er voor dat je vrijdag 28 juli één krat 

(24 flesjes van 25 cl of meer) van je beste en 
lekkerste eigen gebrouwen bier klaar hebt.

-  Elke deelnemer krijgt na overhandiging van 
de krat sowieso 7,5 consumptiebonnen.

Wat kun je winnen?
-  Jij brouwt volgend jaar mee aan een speci-

aal bier voor in onze Speciaal bierbar.
-  Eeuwige roem door beoordeling van een 

vakkundige jury en de publieksjury.
-  Nog eens 12 bonnen voor nr. 1. 7,5 voor nr. 2 

en 3 voor nr. 3.

Wie brouwt het Beste Biertje van...?! Schrijf 
je in en doe mee! E-mail naar bargroep@ 
totaalfestival.nl. 

Voor meer info: Martijn Timmermans, tel. 06-
54301648 of Harm Klessens, tel. 06-12891441.

Wie brouwt het 
Beste Biertje van...?!
Totaalfestival presenteert een strijd om 
het beste biertje van Bladel e.o.

Beste sportverenigingen 
en sportaanbieders

BLADEL - Wat is er leuker om te zien dan kinderen die sporten? Lekker ongedwongen 
bewegen, beetje competitie aangaan, nieuwe vaardigheden leren en voorál: plezier 
hebben. Op 26 mei organiseren de Bladelse basisscholen de Toermalijn, de Fransis-
cusschool en KC Florent een gezellige sportdag op Sportpark De Smagtenbocht. 

Alle leerlingen van groep 4 tot en met 8 zijn de hele dag – van 08.30 tot 14.15 uur – bezig 
met de leukste sporten, spellen en beweegactiviteiten. Dit kan voor jullie als sportaanbie-
der dé kans zijn om je op de kaart te zetten en te laten zien waarom jullie sport de aller-
leukste is. De basisscholen bieden je graag de kans om jouw sport of beweegactiviteit te 
promoten tijdens deze sportdag. 

Mogen we jouw aanbod aan de sportdag toevoegen en heb je leden/vrijwilligers die op 
26 mei mee willen helpen om de sport te promoten en clinics te verzorgen? Meld je dan 
snel aan bij Roy Vissers (rvissers@kempenkind.nl), dan houden wij een plekje voor je vrij!

EERSEL - Op zaterdag 11 en zondag 12 
maart wordt de volgende editie van de 
Westerndays verreden bij manege PCK 
Eersel. 

Tijdens dit weekend komen verschillende on-
derdelen van de westernsport aan bod. Op 
zaterdag gaat de wedstrijd van start om 13.30 
uur in de categorieën Reining, Ranchsorting, 
Cowboytrail, Cattlepenning & Freestyle Rei-
ning. Tot 20.30 uur spektakel verzekerd en 
aansluitend vindt een feestavond plaats om 
de spanning uit de benen van de cowboys 
en –girls te krijgen. Natuurlijk is iedereen 
welkom om aan te sluiten bij deze gezellige 
avond vol met westernmuziek en feestelijke 
ambiance. 

Op zondagochtend moeten de westernboots 
voor de klok van 10.00 uur aan de voeten zit-
ten, want dan gaan de eerste combinaties al-
weer van start met de Cowboytrail, Working 
Cowhorse en de spectaculaire Barrel Race 
& Pole Bending, waar het op snelheid aan-
komt. Na de pauze worden de Cattle Penning 
en Reining nog verreden. In de onderdelen 
Ranchsorting, Working Cowhorse en Cattle 
Penning wordt er met koeien gewerkt. Leuk 
om naar te kijken en mooi om te zien hoe de 
paarden met ‘cowsense’ de koeien met wei-
nig moeite kunnen sturen richting de ‘penn’.  

Het hele weekend is de entree gratis en toe-
gankelijk voor iedereen die zich even in het 
Wilde Westen wil wanen!

11 & 12 maart Westerndays

12-jarige Ise van de Ven en 
haar paard Colonals Negociation
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Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

Door Renate Matthijssen

REUSEL - Muziek is emotie en de ultieme 
emotie vind je terug in countrymuziek. 
Althans, dat is de mening van Danny van 
Loon. Samen met zijn vrouw Mirjam orga-
niseert hij op 18 maart een benefietavond 
met alleen maar countrymuziek. Gezien de 
bands en artiesten die komen, is dat een 
‘must-go’ voor elke muziekliefhebber. De 
opbrengst gaat naar Alpe d’HuZes.

Op zoek naar...
Als Danny niet aan het trainen is voor Alpe 
d’HuZes, op de fiets of wandelend met Mir-
jam, zit hij in zijn mancave te zoeken naar 
nieuwe countrymuziek. “Er is zoveel moois”, 
vindt hij. “Countrymuziek vertelt een verhaal, 
als je de emotie hoort, is het goed. Amerika 
is natuurlijk hét land van deze muziek maar 
ook dichter bij huis vind je mooie nummers 
en heel goede artiesten. Ik ben altijd zó blij 
als ik weer een pareltje heb gevonden. Ik ga 
graag naar optredens en hoop altijd opnieuw 
geraakt te worden. Meestal lukt dat. Voor mij 
was het vrij logisch om in aanloop naar Alpe 
d’HuZes een countryconcert te organiseren. 
Ik ken veel artiesten en weet ook dat er een 
grote groep liefhebbers is. Ik ben zo dankbaar 

dat ik fantastische artiesten heb weten vast te 
leggen voor deze avond.” 

Antoinette & the Bluebonnets
De leadzangeres Antoinette Hommerson, 
voorheen ook bekend als Electa Winter, ís 
country. Ze speelt en zingt al sinds ze 8 jaar 
is en trad zelfs op in Texas. De band speelt 
voornamelijk eigen nummers of nummers die 
je niet vaak hoort. Ook popnummers komen 
voorbij, maar dan wel op de ‘countryfied ma-
nier’ gespeeld. Alle nummers gaan over het 
leven, zoals het hoort in dit genre.

ROUTE 66
Deze uit Noord-Limburg afkomstige band is 
opgericht met de bedoeling om leuke coun-
try- en linedancemuziek te brengen. Door 
hun brede scala aan instrumentrium brengen 
zij een breed repertoire waarop zeer zeker 
gedanst kan worden. Zoals de naam van de 
band doet vermoeden, slingert hun repertoire 
door alle stijlen van de muziek, net zoals de 
highway die dwars door de States loopt.

Jacqueline van der Griend en 
Wim van de Vliert
Jacqueline van der Griend alias Jacky volgde 
Ilse DeLange op als leadzangeres in Neder-

lands nummer één countryband Cash On 
Delivery. Ze mocht vele prijzen in ontvangst 
nemen en toerde zelfs met Jan Smit door de 
Nederlandse zalen. Wim van de Vliert startte 
in 1994 bij het populaire West Virginian Rail-
road. Ook hij werd meermaals onderscheiden 
en is een fenomeen binnen de countrymuziek. 
Samen weten ze als geen ander de echte oude 
countrysound neer te zetten. Akoestisch zijn 
ze geweldig en weten ze hoe ze het publiek 
kunnen raken met hun prachtige liedjes, gi-
taarspel en geweldige samenzang. De bene-
fietavond vindt plaats op 18 maart in De Valk 
in Reusel. Kaarten kosten € 15,- in de voorver-
koop (Primera Reusel of via dannyvloon1@
gmail.com) of € 18,- aan de zaal. Het concert 
start om 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. 
Tussen de optredens door zorgt DJ Wil Wou-
ters ervoor dat de sfeer erin blijft.

That good old 
countrysound
Benefi etavond op 18 maart t.b.v. Alpe d’HuZes

Muziek is emotie en de ultieme emotie vind je terug in countrymuziek. Althans, dat is de mening van Danny van Loon. 
Samen met zijn vrouw Mirjam organiseert hij op 18 maart een benefietavond met alleen maar countrymuziek. Gezien 
de bands en artiesten die komen, is dat een ‘must-go’ voor elke muziekliefhebber. De opbrengst gaat naar Alpe d’HuZes.

Jacqueline van der Griend en Wim van de Vliert

Antoinette

ROUTE 66IN AKTIE

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN 

  

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

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

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

                                                                                                                  

Ruime collectie

banken & fauteuils!
Naast de ruime keuze in modellen zijn
er ook tal van mogelijkheden in de 
opstellingen, materialen & kleuren.

interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!
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Batavus omafiets, 28 inch, met rekje voorop, 
verlichting, goede banden en slot. € 75,-.
Antieke kinderwagen, jaren ‘60. N.o.t.k.
Tel. 06-45558565.

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.

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

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.

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

12 kaasdummies. Tel. 06-10638341.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

4 oude fototoestellen, € 75,-. Tel. 06-34412325.

Commode, eventueel met kast en bedje. Kleur 
wit. Prijs n.o.t.k. Tel. 06-14264843.

2 Sparta ION E-bikes, 2008, compleet met 
opladers, i.g.st. Samen € 420,-. Tel. 06-15936965 

Antieke zwaar gietijzeren kolenbak/houtbak, in 
perfecte staat. € 60,-. Tel. 06-83918582.

Eet-/conferentietafel, houten blad, met stalen 
poten, industriele look, een zijde ovaal, andere 
recht, lxbrxh= 200x100x77. € 100,-. 06-83918582

Tafel met lichtbeuken kunststof blad, aluminium 
kleur poten, als nieuw, 80x160 cm, hoog 72 cm. 
€ 50,00. Afhalen in Duizel. Tel. 0497-592164.

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

GEVONDEN: Portemonneetje op zaterdag 18 
februari in de MFA Hart van Hapert tijdens 
carnavalsavond. Tel. 06-11178962. 

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

GEZOCHT: BEZORGERS PC55
Een leuke bijbaan in de buitenlucht? 
Wij hebben plaats voor bezorgers van 
PC55 (13-99 jaar). Bel voor info: 0497-844588.

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

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

GEZOCHT: Dekreu zwarte labrador, niet al te 
groot want de teef is ook klein. Graag 100% 
labrador evt. met stamboom. Tel. 06-43717251.

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: Lichtblauwe vilten sleutelhanger 
met 3 sleutels op 23 februari in Bladel. 
Tel. 06-52105007.

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

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Kinderledikantje met 
matrasje. Tel. 0497-384522.

GRATIS AF TE HALEN: Lederen 2-zits bank, 
i.g.st. Tel. 06-82180973.

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

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: 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.

GEVRAAGD: Goedwerkende naaimachine. 
Tel. 06-85174164.

GEVRAAGD: Kunststof planten, groot en klein. 
Ook echte planten zijn welkom. Kom ze graag 
ophalen. Tel. 06-43717251.

GEVRAAGD: Klein loopfietsje voor een 2-jarige.
Tel. 06-41458603.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GRATIS

GEVONDEN
GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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Petrusklepel
In één week heb ik twee parochianen uitge-
dragen die heel actief zijn geweest in de paro-
chie. Wil Graat in Bladel en Gonnie Castelijns 
in Casteren. Twee mensen die hun talenten 
hebben ingezet voor de kerk. Wil vooral be-
stuurlijk, Gonnie pastoraal. De eerste hechtte 
veel belang aan de Actie Kerkbalans, zodat 
bijvoorbeeld het dak van de kerk gerepareerd 
kon worden. De tweede bezocht zieken en 
hielp bij avondwakes. En ze deden nog meer 
dingen. De heer bleef graag op de achter-
grond, de dame heeft geschitterd als Elisa-
beth in het gelijknamige spel in Casteren. 
Beide overledenen hebben ervaren hoe mooi 
het is om de geloofsgemeenschap te dienen 
en samen kerk te zijn. Mogen zij nu rusten in 
vrede, daar waar geen dak meer gaat lekken 
en waar ook Elisabeth huist. Dankjulliewel, 
broeder en zuster!

Pastoor Schilder

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)

Maandag 6 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Thomas van Aquino
Dinsdag 7 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Johannes de Deo
Woensdag 8 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
18.30 uur: Bladel, Kerk, Kruisweg
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.45 uur: Bladel, Filosofisch Uurtje

H. Francisca Romana
Donderdag 9 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

Vrijdag 10 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 11 maart
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. Gemengd Koor)

3e Zondag van de 
Veertigdagentijd
Zondag 12 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Dameskoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 11 en 12 maart)
Bladel zondag:
- Jos Antonise (nms. Mia en de kinderen)

Hapert:
- Overl. familie Van de Put-van der Heijden (f)
- Ter nagedachtenis aan 
  Pastoor Van Vroonhoven

Hoogeloon:
- Jan Schoenmakers en 
  Miet Schoenmakers-van Beers (f)

Overleden
Bladel: Wil Graat, 86 jaar
Casteren: Gonnie Castelijns, 89 jaar

Mededelingen:
-  Achterin de kerk staat tot aan Pasen een 

Voedseltafel. U kunt daar eetbare producten 
neerleggen of meenemen, zonder regels.

-  In het tweede, vierde en zesde weekend in 
de Vastentijd collecteren we voor het vas-
tenproject Mutoto.

-  Op woensdagen in de Veertigdagentijd bid-
den we om 18.30 uur de Kruisweg in Bladel, 
voorafgaand aan de Aanbidding.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

2e Zondag van de Vasten
Zaterdag 4 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Paul Janssen
- Piet Pluijms

Zondag 5 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Jan Vrijsen en Miet Vrijsen-van Gestel 
  (vw. jaargetijde Miet)
- Toon van Gisbergen
- Miet van de Voort-Meulenbroeks 
  en Nol van de Voort
- Petronella Lavrijsen
- Piet Lavrijsen
- Nelis en Wim Vissers 
  en Janus Verhagen
- Kees Spaninks
- Net Lavrijsen-Lavrijssen

Maandag 6 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 7 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Adri Kerkhofs

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

Donderdag 9 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Gina van Limpt-Verhagen 
  en Jos van Limpt

Vrijdag 10 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  De collecte in de kerk voor de slachtof-

fers van de aardbeving in Turkije en Syrië 
heeft het mooie bedrag van € 1.000,00 op-
gebracht. Waarvoor onze hartelijke dank. 
Het bedrag is inmiddels overgemaakt 
naar de pauselijke Stichting Kerk in Nood.

-  Op de 2e zondag van de maand is er na 
de Heilige mis gelegenheid tot koff ie/thee 
drinken in de pastorie.

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 5 maart: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries  
Zondag 12 maart: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, k.w. uit Veldhoven
Zondag 19 maart: 10.00 uur. Drs. W. van der Wouw uit Nuenen         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 19 maart: 10.00 uur. Ds. J. J. van der Wal uit Eersel

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

INFORMATIEF

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.00 uur-10.30 uur: bestuursoverleg 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/koffie drinken/praatje maken
  15.00 uur-17.00 uur: cursus jonge mantelzorgers 
 

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie 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/koffie drinken/praatje maken

  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 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/koffie 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/koffie drinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik&Tik, bibliotheek
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, buurtzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 

Vrijdag:            08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
   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

Zaterdag: 14.00 uur-17.00 uur: bijeenkomst Genootschap Haopertse Gaopers
 
Alle senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom!

AGENDA 

MAANDAG 6 MAART 
T/M 

ZATERDAG 11 MAART

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

Casters Vervoer zoekt wat extra hulp!
Na een moeilijke periode van de afgelopen 2 jaar rijdt het busje van Casters vervoer 
weer zijn dagelijkse rondjes door de kernen van Casteren, Hoogeloon, Hapert en 
Bladel. Inmiddels hebben ook de passagiers de weg terug naar het busje gevonden. 

Wekelijks maken er alweer 50 tot 70 passagiers gebruik van de diensten van Casters  
Vervoer. Eenvoudig opstappen bij een halte of langs de route aangeven dat je mee wilt. 
Op de terugweg worden de passagiers waar nodig thuis afgezet. Dit alles kost € 1,- en de 
inzet van een groep vrijwilligers. En daar gaat deze oproep over. 

Om deze diensten te blijven leveren en ook bij te dragen aan de leefbaarheid in de kleinere  
kernen zoekt Casters Vervoer wat extra hulp. Lijkt het je wat om een ochtend of mid-
dag in de 14 dagen te rijden op het busje, neem dan contact op voor meer informatie.  
Casters Vervoer is per e-mail bereikbaar op Castersvervoer@casteren.net, maar een  
telefoontje mag ook naar 06-12486401. Voor meer informatie over Casters Vervoer zie de 
website: www.casteren.net

Bestuur Stichting Casters Vervoer

Het is voor ons als familie onmogelijk 
om een ieder persoonlijk te bedanken 
voor het warme medeleven dat wij 
hebben gevoeld na het overlijden van 
mijn lieve moeder en onze oma Diny 
van Wijk. Daarom willen wij op deze 
manier laten weten dat de vele lieve 
kaarten en condoleance berichten ons 
erg goed gedaan hebben en een grote 
steun voor ons zijn. Dankjewel!

Namens Albert Heijn Bladel willen we Namens Albert Heijn Bladel willen we 
alle betrokken klanten bedanken voor 
hun lieve condoleanceberichten en 
interesse. Het bedrijf zal voortgezet 
worden volgens het gedachtegoed 
van Diny waarbij klanten en mede- 
werkers centraal staan.

Wilma & Jeandre  Wilma & Jeandre  
Rolf & Jennifer, Indy
Iris & Ruben

Diny van Wijk
1932   2023

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel 
in Netersel worden regelmatig gebedsvie-
ringen gehouden.

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 12 maart: 10.00 uur.
- Zondag 26 maart: 10.00 uur.
- Vrijdag 7 april: 15.00 uur. Kruisweg.
- Zondag 9 april: 10.00 uur. 1e Paasdag.
  Samenzang o.l.v. gelegenheidskoortje.

  Intentie: Mark van den Bijgaart en
  opa en oma Broeckx
 
Na deze vieringen is er gelegenheid om 
samen koffie/thee te drinken. U bent van 
harte welkom.

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