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Elke derde zondag van maart veranderen de straten in en om Hapert in een hardloopparcours. Dit jaar voor de 10e keer, 
een soort jubileum dus. “Daar doen we verder niets bijzonders aan”, vertelt Jos. “Voor hardlopers is het feest genoeg als 
ze van start mogen. Een aantal van hen loopt de MCB Direct KempenRun als voorbereiding op de voorjaarsmarathons 
die verderop in het seizoen gepland staan. Wij hebben afstanden van 6,5 en 10 kilometer en een halve marathon. 
Geschikt voor zowel de beginnende hardloper als de meer ervaren. En juist dat maakt de MCB Direct KempenRun zo 
bijzonder, dat we variatie hebben.”

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

www.knegtmansadvocaten.nl
BlADEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76
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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist 

van de regio

Geld Geld 
Besparen?Besparen?
Slim Energie, 
Mastbos 19, 
5531 MX Bladel

Wil van der Aalst 
energieadviseur
wil@slim-energie.nl
06-51345303 | 0497-782567 

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
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De Houtwinkel
Industrieweg 3
5531 AD Bladel
dehoutwinkelbladel.nl

JT Techniek
Hofstede 14
5541 SJ Reusel
jttechniek.com

DDMW
Hofstede 20
5541 SJ Reusel
ddmw-bladel.nl

Moeskops Grafisch
Smaragdweg 14
5527 LB Hapert
moeskopsgrafi sch.nl

Van Ham Tenten & Podia
Hallenstraat 20
5531 AB Bladel
vanhamtenten.com

Votech
Hamelendijk 4
5541 RA Reusel
votechbv.com

ApotheekZorg Farmacie
Rond Deel 12
5531 AH Bladel
apotheekzorg.nl

Oktober | Floriaan
Wielewaal 10
5531 LJ Bladel
zorginoktober.nl/huizen/bladel/fl oriaan/

Apex International
Metaalweg 8
5527 AK Hapert
apexinternational.com

Landal Het Vennenbos
Schouwberg 7
5527 JH Hapert
landal.nl/parken/het-vennenbos

Dart meevoor toffeprijzen!

KSE Process Technology B.V.
Rondweg 27
5531 AJ Bladel
ksegroup.com

Letterzoek-tocht metleuke prijzen

Delpharm Bladel 
Industrieweg 1
5531 AD Bladel
delpharm.com

Zaterdag 25 maart
10.00 tot 16.00 uur

Een greep uit de deelnemende bedrijven bij jou in de buurt:

René Schönefeld B.V. & Koster Keunen
Raambrug 3
5531 AG Bladel
reneschonefeld.com - kosterkeunen.eu

Faes
Hamelendijk 2
5541 RA Reusel
faes-packaging-solutions.com

ATD Machinery B.V.
Smaragdweg 30
5527 LB Hapert
atdmachinery.com

Willems Baling Equipment
Smaragdweg 20
5527 LB Hapert
willemsbaling.nl

Buitengewoon Kinderopvang
Ganzestraat 27
5527 JA Hapert
kinderopvangbuitengewoon.nl

Neem deelaan deboerenspelen!

Kraakman Reusel
Hamelendijk 1C
5541 RA Reusel
kraakman.com

VDL TIM
Energieweg 2
5527 AH Hapert
vdltimhapert.nl

Quooker
Steenslag 3
5531 MC Bladel
quooker.nl

FittinQ (lampenlicht)
Smaragdweg 52
5527 LB Hapert
lampenlicht.nl

Pon Energy Rental BV 
Hallenstraat 16
5531 AB Bladel
ponenergyrental.com

VGI Groep
Smaragdweg 49
5527 LA Hapert
vgiwillems.nl

Premier Tech Hapert
Diamantweg 67
5527 LC Hapert
ptchronos.com

Diffutherm 
Smaragdweg 50
5527 LB Hapert
diff utherm.nl

Smurfit Kappa Recycling
Hallenstraat 23
5531 AB Bladel
smurfi tkappa.com

Gemeente Reusel- de mierden 
Kerkplein 3
5541 KB Reusel
reuseldemierden.nl

Zorgboerderij Hapert
Ganzestraat 27
5527 JA Hapert
zorgboerderijhapert.nl

Race met
een echte

robot!

Open Bedrijven Dag, hét event waar bedrijven tegelijkertijd hun deuren openen.

openbedrijvendag.nl

En nog véél meer...

CHECK ALLE
DEELNEMERS!

Kom langs 
bij de 

Poppen-
Dokter

Open Bedrijven Dag
zaterdag 25 maart

20-21

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem  •  www.pc55.nl  •  Oplage 17.300 

Rock ‘n Roll happening
in Casteren

11
De Kempen 
en de paardensport

17
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

22-25

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Kunstgebitten 
Reparaties/rebasingen
 Implantaatprothese

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

B. Geboers • De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575
www.kunstgebit.biz

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

Door Renate Matthijssen

HAPERT - De koudste editie van de MCB 
Direct KempenRun werd ooit gelopen met 
een gevoelstemperatuur van -9 graden. Dat 
had geen enkele invloed op het aantal deel-
nemers dat aan de start verscheen. Sterker 
nog: die editie was één van de meest ge-
waardeerde ooit. Dit jaar hoopt de organi-
satie - na drie jaar coronaperikelen - op een 
lekker zonnetje, gezellig publiek langs het 
parcours en natuurlijk zoveel mogelijk deel-
nemers. Pierre Ritzen en Jos Beerens vor-
men samen met nog acht bestuursleden, 
onder de vlag van loopgroep No-Limits, de 

organisatie van de MCB Direct KempenRun, 
en vertellen er graag over.

Feestje om te mogen lopen
Elke derde zondag van maart veranderen de 
straten in en om Hapert in een hardlooppar-
cours. Dit jaar voor de 10e keer, een soort 
jubileum dus. “Daar doen we verder niets bij-
zonders aan”, vertelt Jos. “Voor hardlopers is 
het feest genoeg als ze van start mogen. Een 
aantal van hen loopt de MCB Direct Kempen-
Run als voorbereiding op de voorjaarsmara-
thons die verderop in het seizoen gepland 
staan. Wij hebben afstanden van 6,5 en 10 
kilometer en een halve marathon. Geschikt 
voor zowel de beginnende hardloper als de 
meer ervaren. En juist dat maakt de MCB 
Direct KempenRun zo bijzonder, dat we vari-
atie hebben.”

Schitterend parcours
Wat vooral door de lopers gewaardeerd 
wordt, is dat je niet tig rondjes om de kerk 

Sportieve 
concurrentie 
op schitterend 
parcours
Tiende MCB Direct KempenRun 
op zondag 19 maart in Hapert
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Violen in wandhanger
Hoogte: circa 50 cm

Keuze uit 
diverse kleuren

van € 15,99

NU voor
       € 10,99       € 10,99

Volop Violen, 
Primula’s &
Vaste Planten

Grooo Assortimeno
Kamerplantee

Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   

acties geldig van
10-03 t/m 21-03-2023 Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks

Lentekriebels

Zondag 19 Maart

HapertHapert

BLADEL - Sinds onze start in augustus 
2022 hebben we al een aantal fijne ritten 
gemaakt met onze duofietsen. We verheu-
gen ons er enorm op dit voorjaar weer aan 
de slag te gaan om zoveel mogelijk gasten 
te laten genieten van het actief buiten zijn, 
een terrasje te pikken, waar gezellig bijge-
praat kan worden en daarna moe maar vol-
daan, weer thuis te komen.

Wilt u eens meerijden op onze elektrisch on-
dersteunde duofiets? We rijden tussen 13.00 
en 17.00 uur op werkdagen. Neem gerust eens 
contact op via de website www.duofietsenbla-
del.nl of bel met 06-57047609. De kosten be-
dragen € 8,00 per keer. Van dit bedrag worden 
uw consumptie, die van de vrijwilliger en een 
bijdrage in de onderhoudskosten betaald. 

Nieuwe vrijwilligers gezocht!
Vorig jaar zijn we met 3 duofietsen regelmatig 
op pad om gegaan om onze gasten een ple-
zierige middag te bezorgen. We hopen dit jaar 
nog een vierde fiets aan te kunnen schaffen 
en willen we daarnaast het aantal gasten uit-
breiden. We zoeken dan ook naar uitbreiding 
van ons vrijwilligersbestand. Iedereen boven 
de 18 jaar die op werkdagen beschikbaar is, is 
van harte welkom. Je geeft zelf aan op welke 
dag en hoe vaak per week of per maand je 
kan worden ingeroosterd. Je fietst dan van 
13.00 tot 17.00 uur. Wil jij in groepsverband 
een leuke fietstocht maken als bestuurder op 
een elektrische duofiets met naast je een van 
onze gasten, meld je dan op onze website: 

www.duofietsenbladel.nl

Duofietsen Bladel start dit 
voorjaar weer met fietsen!

De energiecrisis raakt ons allemaal. Voor 
eigenaren van bijvoorbeeld sportvereni-
gingen, buurthuizen, scholen en zorgin-
stellingen die hun energieverbruik willen 
verlagen is er nu gratis hulp. Het Ontzor-
gingsloket Maatschappelijk Vastgoed van 
de provincie Noord-Brabant ondersteunt 
eigenaren van maatschappelijk vastgoed 
bij het verduurzamen van hun pand(en). 
Van coaching en energieadvies tot sup-
port bij het aanvragen van vergunningen 
en subsidies. 

Het afgelopen jaar heeft het loket samen met 
eigenaren van maatschappelijk vastgoed ge-
werkt aan de verduurzaming van maar liefst 
144 gebouwen, waaronder scholen, zorgin-
stellingen, musea en sportzalen. Bij al deze 
gebouwen zijn mooie stappen richting ver-
duurzaming gezet.
 
Eigenaren van maatschappelijk vastgoed heb-
ben vaak wel de wil om te verduurzamen, maar 
missen de expertise, capaciteit en/of midde-
len om zelfstandig aan de slag te gaan. Via 
het Ontzorgingsloket biedt de provincie een 
expert die meedenkt en een deel van het werk 
uit handen neemt. De ondersteuning wordt 

afgestemd op de situatie en wensen van de 
organisatie. Zo kan het loket ook helpen met 
het aanvragen van subsidies en financiering.  

Kom ik aanmerking? 
Onder maatschappelijk vastgoed vallen  
onderwijsinstellingen, kleine gemeenten,  
zorginstellingen, sportbedrijven, culturele 
ANBI’s en buurthuizen en wijkcentra. 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
- De organisatie is eigenaar van het vastgoed. 
-  De organisatie is gevestigd in een kleine ge-

meente (< 25.000 inwoners).
-  Voortgezetonderwijsinstellingen mogen 

maximaal 5 gebouwen in bezit hebben.
-  Primair-onderwijsinstellingen, zorginstel-

lingen, culturele ANBI’s en buurthuizen en 
wijkcentra mogen maximaal 10 gebouwen 
in bezit hebben. 

-  Sportbedrijven mogen maximaal 20 gebou-
wen in bezit hebben. 

Voldoet jouw organisatie aan deze voorwaar-
den? Kijk dan voor meer informatie en het 
aanmeldingsformulier op www.energiewerk-
plaatsbrabant.nl/ontzorgingsloket-mv. Na 
aanmelding ontvang je een bevestiging en 
neemt een coach van het Ontzorgingsloket 
contact met je op.

Het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vast-
goed is een samenwerking van de Provincie 
Noord-Brabant met een consortium van De 
Groene Grachten, Slim Opgewekt, Synarchis 
en Syntraal.

Ontzorgingsloket voor 
maatschappelijke vastgoed
Deze ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed bij 
het verduurzamen van hun pand(en)

laatste
ronde!

Hof 15 - 17
5571 CA Bergeijk

+31 (0)40 - 73 70 307

50%
70%
25%

Op alle meubels, kaarsen,
kussens, wanddecoratie, plaids,
klokken en Bunzlau

Op overige accessoires

Op kunstbloemen
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hoeft, maar dat er sprake is van één grote 
ronde. “Als loper zie je wat van de omgeving; 
we gaan ook de bossen in, al blijven we wel 
op de verharde paden. Het grote voordeel 
van één grote ronde is dat je elkaar niet in 
de weg loopt; wie het hardst loopt, hoeft nie-
mand in te halen”, lacht Pierre. “En we hoeven 
geen limiet te stellen aan het aantal deelne-
mers want het parcours is nooit te vol. Oké, 
het is iets meer werk om het parcours uit 
te zetten en je hebt meer vrijwilligers nodig 
om het verkeer te regelen. Gelukkig kunnen 
we rekenen op de hulp van de leden van 
No-Limits en muziekvereniging Kunst Adelt, 
daar zijn we blij mee. In het verleden is er een 
soort van fusie geweest tussen de Bladelse 
Stratenloop en Centrumloop Hapert en daar 
is de MCB Direct KempenRun uit voortgeko-
men. Een hardloopwedstrijd die goed bekend 
staat in het loperswereldje.”

Rode Neuzen Loop en KidsRun
Bij de laatste editie van de MCB Direct Kem-
penRun verschenen maar liefst 1.100 lopers 
aan de start. “We hebben de ambitie om door 
te groeien naar 1500 lopers”, gaat Jos verder. 
“Die capaciteit hebben we en we zien om ons 

heen dat er steeds meer mensen starten met 
hardlopen. Vooral de kortste afstand bij ons 
is een mooi doel om naartoe te werken als 
je net begonnen bent.” Kinderen worden niet 
vergeten bij de MCB Direct KempenRun. Jos: 
“Sinds een aantal jaren hebben we voor de 
allerkleinsten de Rode Neuzen Loop, waarbij 
zij onder begeleiding van hun ouders en ge-
steund door familie en bekenden hun rondje 
mogen lopen. Er is geen winnaar, alleen ple-
zier en natuurlijk een mooie medaille.” Voor 
de iets oudere kinderen is er de KidsRun, 
waarbij in drie leeftijdscategorieën gelopen 
wordt. Prijsuitreiking voor de jeugdige deel-
nemers is direct na afloop van de jeugdwed-
strijden in MFA Hart van Hapert.

Volop belangstelling
Het programma van de dag start om 10.00 
uur met de kinderen en om 11.00 uur klinkt 
het startschot voor de recreanten en wed-
strijdatleten. Lopers kunnen gebruik maken 
van de faciliteiten van MFA Hart van Hapert, 
waar men kan inschrijven. “Inschrijven kan  
tot een half uur voor de start”, zegt Pierre. “Al 
heeft voorinschrijven de voorkeur, dit is pret-
tig voor de organisatie en voor de deelnemers 
die naast een lager inschrijfgeld ook hun 
startnummer zo kunnen ophalen in MFA Hart 
van Hapert. Voorinschrijven kan tot en met 
12 maart en afhalen van de startnummers op 
zaterdag 18 maart van 16.00 t/m 18.00 uur en 
op de wedstrijddag zelf.  We weten al dat we 
niet de echte top van Nederland aan de start 
gaan zien, die lopen eerder deze maand hun 
NK halve marathon. Maar goed, we hebben 
echt wel snelle lopers die voor tijden rond de 
1 uur 8 minuten gaan. Ook vanuit België is de 
belangstelling altijd groot.”

Na afloop om ongeveer 13.30 uur is de prijs-
uitreiking en de mogelijkheid om nog even na 
te genieten van je sportieve prestatie onder 
het genot van een drankje!

www.kempenrun.nl

vervolg van pagina 1

 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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Oude Provincialeweg 61
5527 BN Hapert

www.twiceandnice.nl
www.bloemenatelier-basten.nl

Let op! 

Middagsluiting  
Apotheek Bladel en Apotheek Reusel!

In verband met personeelstekort 
zijn we genoodzaakt een middagsluiting te hanteren.

Apotheek Bladel en Apotheek Reusel zijn voortaan geopend 
op maandag tot en met vrijdag 

van 08.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.30 uur.

Tijdens de middagpauze zijn we voor spoedgevallen 
telefonisch bereikbaar.

Servicepunt de Mierden blijft geopend van 16.00 tot 17.00 uur

BERGEIJK/EERSEL - Op zaterdag 5 no-
vember 2022 vond de jaarlijkse Natuur-
werkdag plaats en een aantal vrijwilligers 
die daar aan het werk zijn geweest hebben 
het initiatief genomen om deze Natuur-
werkdag maandelijks te gaan doen.

De eerstvolgende Natuurwerkdag zal zijn op 
zaterdag 18 maart. Er wordt weer gewerkt 
op de hei, op dezelfde plaats als tijdens de 
Natuurwerkdag (achter het schietterrein in 
Luyksgestel). De bedoeling is dat dit iedere 
maand georganiseerd wordt op de derde za-
terdag van de maand. De volgende natuur-
werkdagen zullen zijn op zaterdag 15 april en 
zaterdag 20 mei. Graag tot ziens!

In principe wordt er gewerkt van 09.30 tot 
12.00 uur. Als de deelnemers langer willen 
doorwerken kan dat natuurlijk. Neem dan 
wel zelf een lunchpakketje mee. Alle vrijwilli-
gers krijgen koff ie en thee. Voor gereedschap 
wordt ook gezorgd. 

Meedoen?
Wil jij meewerken en een bijdrage leveren 
aan onze natuur? Meld je aan bij Ed Bos, via 
ed.bos1959@gmail.com of tel. 06-43722960.

Deze Natuurwerkdag is één van de vele acti-
viteiten die georganiseerd worden door IVN 
Bergeijk-Eersel. Kijk voor meer info op 

www.ivn.nl/be

Zaterdag 18 maart Natuurwerkdag
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EERSEL - Wat was het weer gezellig en 
wat was het weer lekker druk. Kortom, 
het was weer één groot feest! Zaterdag 4 
maart vierde Breicafé Eersel haar 10-jarig 
bestaan met een feestelijke open middag 
in De Muzenval in Eersel.

Overal, in ieder hoekje en gaatje van de foyer, 
hingen en lagen de prachtige resultaten van 
weer vijf jaar handwerken. Het ene project was 
afgerond met het grootste gemak, het andere 
met ‘bloed, zweet en tranen’. Maar altijd is er 
die voldoening achteraf en de bewonderende 
blikken en complimenten van de handwerk-
vriendinnen. Want onze groep is hecht ge-
worden de laatste jaren. Iedereen is evenveel 
waard, of je nu goed bent of niet. Iedereen 
wordt echt op haar of zijn waarde geschat.

Op die zaterdagmiddag terug te komen: het 
hoogtepunt was toch wel de ‘vuile was’, die 

buiten de foyer hing: een waslijn vol sokken 
in alle maten en kleuren. Sokken met hiel, spi-
raalsokken en slofsokken (of heten die dingen 
soksloff en?). Het was in één woord geweldig. 
Op naar ons 15-jarig jubileum!

Breicafé Eersel hangt de ‘vuile was’ buiten!
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Nr 1 van BBB 
voor 
Waterschap De Dommel
Albert van Selst
Wintelre

Het lijkt ver van mijn bed show, het Waterschap. Echter het is dichterbij dan je 
denkt. Het zuiveren van het rioolwater, de opvang van regenbuien, vasthouden 
van water om droogte te voorkomen. Zorgen voor het grondwater voor later.  
Zomaar een greep waar het Waterschap voor staat. Ook voor dit beleid is Gezond 
Boeren Verstand een onmisbare schakel.

No nonsens, zeggen waar het op staat. Jip en Janneke taal. Blijf jezelf, verloochen je 
afkomst niet. Om alle waterlopen te meanderen heeft de provincie 10-tallen miljoenen  
uitgetrokken. Meanderen zorgt er voor dat het water langzamer stroomt en aldus  
langer vastgehouden word. Maar is deze nieuwe natuur straks ook toegankelijk voor 
de bewoners? Wie zorgt er voor het beheer van de weilanden die bij deze meandering 
getrokken worden?

Gezond Boeren Verstand hebben we nodig om op deze problematiek een antwoord te 
geven. BBB heeft dit Gezond Boeren Verstand.

Denkt U, hier kunnen we wat mee, ga dan stemmen op 15 maart en denk dan aan BBB.

Nr 4 van BBB 
Noord-Brabant
Johan van Dommelen
Reusel

No nonsens, zeggen waar het op staat. Jip en Janneke taal. Blijf jezelf, verloochen 
je afkomst niet. Summier maar doeltreffend omschreven waar BBB voor staat. 
Niet alleen met de verkiezingen in aantocht gaan we het gesprek aan. Altijd zullen  
we het gesprek aan blijven gaan, immers U als bewoner van ons platteland  
ondervindt dagelijks hoe het is om op het platteland te wonen.

Om alle wensen van de Provincie in vervulling te laten gaan, heeft men 2x zoveel  
oppervlakte nodig zoals die nu beschikbaar is in Noord-Brabant.

Er moet 3000 ha nieuwe natuur komen. Waarom? Er moeten nieuwe zonneparken 
komen. Waarom? Er moet tig m2 asfalt bij komen. Waarom?

Om op het Waarom een antwoord te geven, moeten we het Gezond Boeren Verstand 
gebruiken. En juist dat mist men momenteel in de Provincie. De BBB gebruikt te allen 
tijde het Gezond Boeren Verstand, nuchter bekijken of er andere mogelijkheden zijn 
om tot een oplossing te komen.

Denkt U, hier kunnen we wat mee, ga dan stemmen op 15 maart en denk dan aan BBB.

Sinds 2 augustus jl. hebben ouders (in 
loondienst) 9 weken recht op (gedeeltelijk) 
betaald ouderschapsverlof. De uitkering is 
70% van het dagloon (gemaximeerd tot 
70% van het maximum dagloon) en wordt 
door UWV betaald. Voorwaarde is dat deze 
9 weken worden opgenomen in het 1e  
levensjaar van het kind. 

In een recentelijk gepubliceerde uitspraak 
van de rechtbank Rotterdam deed een nota-
rieel medewerker van een notariskantoor het  
verzoek om na afloop van haar bevallingsver-
lof 9 weken ouderschapsverlof op te nemen. 

Het notariskantoor antwoordde hier als
volgt op:
“Ik heb jou in beide gesprekken uitgelegd dat 
voor de periode van jouw zwangerschaps- en 
bevallingsverlof het niet mogelijk is om jouw 
functie op te vullen door iemand met notariële  
ervaring. Dit omdat er op het moment een 
krapte is op de arbeidsmarkt en notarieel per-
soneel al helemaal niet te krijgen is. Personeel 
die geen ervaring heeft in het notariaat is geen 
optie omdat die ongeveer een jaar nodig heb-
ben om wat routine op te doen. […] Als jouw 
zwangerschaps- en bevallingsverlof ook nog 
verlengd wordt met negen weken (aaneenge-
sloten) betaald ouderschapsverlof, wordt het 
voor kantoor zeer lastig, zo niet onmogelijk om 
alle functies in te vullen. […]”

Werknemer neemt hier geen genoegen mee 
en vordert in kort geding het notariskantoor 
te veroordelen haar toe te staan ouderschaps-

verlof op te nemen. De rechter wijst die vor-
dering toe. 

Hoewel de kantonrechter het aannemelijk acht 
dat het voor de werkgever lastig is om voor 
een relatief kort tijdsbestek een nieuwe erva-
ren medewerker te vinden en dat de werkdruk 
bij de andere twee medewerkers, die extra 
belast worden, toeneemt, is de kantonrechter 
voorlopig van oordeel dat hierbij geen sprake 
is van een dusdanig zwaarwegend bedrijfs- 
belang dat de werkgever de invulling van het 
ouderschapsverlof van werknemer mag aan-
passen. Dat de extra belasting van de andere 
twee collega’s zal leiden tot enorme risico’s 
volgt de kantonrechter niet. Werknemer heeft 
terecht opgemerkt dat haar werkzaamheden 
gedurende haar zwangerschap- en beval-
lingsverlof ook zijn overgenomen door de be-
treffende twee collega’s. De werkgever heeft 
daarnaast niet, althans onvoldoende gemoti-
veerd, onderbouwd dat de extra belasting ten 
koste gaat van de klanttevredenheid of van 
haar omzet. Daar komt bij dat het over een  
relatief korte periode van 9 weken gaat en 
werknemer ‘maar’ 17,5 uur per week werkzaam 
is bij werkgever. Werknemer mag van de rech-
ter vanaf 15 maart met ouderschapsverlof.

Mocht u als werknemer of werkgever pro-
blemen ondervinden met ouderschapsverlof  
of andere verlofvormen neem dan gerust  
contact op met Knegtmans Advocaten &  
Mediators BV. 

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Ouderschapsverlof

HAPERT - Mantel-
zorgers hebben 
vaak te maken met 
verlieservaringen. 
Allereerst het ge-
zondheidsverlies 
van de verzorg-
de. Maar ook het 
verlies van con-
tact, zoals het was 

(bijvoorbeeld als gevolg van dementie, 
niet-aangeboren hersenletsel of een psy-
chiatrische aandoening) of het verlies van 
perspectief. Kennis over rouw en verlies 
kan mantelzorgers helpen bij het omgaan 
met verlieservaringen.

Op woensdag 19 april organiseert Mantel-
zorgcafé Hapert daarom een themabijeen-
komst over leven met een verliesverwerking.
Vanaf 19.00 uur gaan we van start in de kerk-
zaal in het MFA Hart van Hapert, Oude Pro-
vincialeweg 21 in Hapert. Onder begeleiding 
van Beate Rose, geestelijk verzorger, worden 
situaties van verlies met elkaar besproken.  
Heb jij behoefte om je verhalen te delen en 

herkenning en erkenning te vinden bij ande-
ren die in hetzelfde proces meemaken? Geef 
je dan op door naam en telefoonnummer 
achterlaten via secretaris@deouwepastorie-
hapert.nl. of in de brievenbus op Oude Pro-
vincialeweg 21b o.v.v. Mantelzorgcafé.

Carol, namens d’Ouwe Pastorie, Marjo Leijten 
en Lonneke Konings, namens De Zorgboer-
derij Hapert, vormen samen de organisa-
tie van het Mantelzorgcafé Hapert. Met het 
Mantelzorgcafé willen we een plek creëren 
waar ontmoeten de basis vormt. Aan de hand 
van steeds wisselende thema’s willen we 
(gedeelde) ervaringen rondom het geven van 
mantelzorg bespreekbaar maken. 

Het Mantelzorgcafé Hapert is er voor alle 
mantelzorgers die binding hebben met Ha-
pert. Dat kan zijn dat je zorgt voor iemand uit 
Hapert, je als mantelzorger woont in Hapert 
of je zorgt voor iemand die zorgt ontvangt 
in Hapert, bijvoorbeeld op de zorgboerderij. 
Heb je vragen of ideeën met betrekking tot 
het Mantelzorgcafé stuur dan een mail naar 
secretaris@deouwepastoriehapert.nl

Mantelzorg 
en verlies
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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

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

EERSEL - Na maanden repeteren is het 
over een paar weken zover. Dan speelt 
CUE! Theater de musicalvoorstelling ‘Ope-
ningstijd!’ Na het succes van de voorstel-
ling ‘Stilte’ afgelopen jaar, werden al snel 
de plannen gesmeed voor een nieuwe mu-
sicalvoorstelling. Dit keer werd gekozen 
voor een komische voorstelling met uitge-
sproken personages. 

De voorstelling speelt zich af in een klein, ge-
zellig ontbijtcafeetje in Eersel: Carla’s Café. 
Daar werken zes serveersters, die voelen dat 
ze vastzitten in hun huidig leventje. Samen 
dromen ze ervan te ontsnappen uit hun da-
gelijkse sleur en een nieuw leven te begin-
nen. Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt.

Angelique Lemmens uit Hapert speelt één 
van die serveersters. “Ik speel de rol van 
Truus Samantha van der Kamp en werk als 
serveerster in Carla’s Café”, vertelt Angelique. 
“Het is een doorgewinterde horecavrouw en 
werkt al jaren in Carla’s Café. Truus heeft al-
tijd een luisterend oor voor alle collega’s én 
de gasten. Ze ontfermt zich over elke ‘vriend 
en vlaai’ en is mega-fan van de vlaaien die 
vriendin Nora verzint en maakt. Truus is een 
beetje de ‘moeder’ van de jonge meiden die 
er werken en ook haar dochter Destiny werkt 
in haar vrije uurtjes in het café om wat bij te 
verdienen.” 

Vivian de Laat, tevens woonachtig in Ha-
pert, speelt de dochter van Truus: “Ik speel 
dus Destiny, een erg opstandige puber. Ze 
werkt in Carla Café omdat het van haar moe-
der moet, maar ze vindt er niks aan. Destiny 
is in tegenstelling tot haar moeder niet echt 
gemaakt voor een horecabaan.” Samen dro-
men de serveersters van een ander bestaan.  

“Het leven van Truus wordt gekenmerkt door 
een heftige jeugd waarin ze erg jong zwan-
ger raakte en alleen haar dochter op moest 
voeden. Haar eigen moeder steunde haar 
totaal niet en verdween uit hun leven. Truus 
bleef ondanks alles positief en hard werken”, 
vertelt Angelique. Destiny ziet een ander pad 
dan datgene haar moeder bewandelde en 
wil graag loskomen van haar baantje in het 
café. Vivian: “Haar grote droom is advocaat te 
worden. Maar ze is bang dat haar moeder het 
niet goed vindt.” “Terwijl die alleen maar haar 
dochter een zorgeloze jeugd wil geven”, vult 
Angelique aan. “Dat lukt haar vrij aardig maar 
ze is met momenten overbezorgd. Dus het 
botst nog wel eens tussen Truus en Destiny.”

In de laatste weken voor de uitvoeringen be-
ginnen de zenuwen al een beetje op te spe-
len. “Ik ben altijd erg nerveus maar de kick 
die je krijgt als je met een groep een leuke 
productie neerzet maakt alles goed”, vertelt 
Angelique. ‘Openingstijd!’ is de tweede musi-
cal van CUE! Theater. Dit keer in de vorm van 
een zogenoemde afterdinnershow. Naast dat 
je kunt gaan zitten op de tribune in theater-
stand zijn er ook kaarten te krijgen voor een 
tafeltje in Carla’s Café. Dan krijg je tijdens de 
voorstelling lekkere koff ie of thee, gebak en 
een borrelplank van onze serveersters!

‘Openingstijd!’ is op 17, 18 en 19 maart te zien 
in De Muzenval, Dijk 7 in Eersel. De eerste 
twee voorstellingen zijn inmiddels uitver-
kocht. Daarom wordt op zondagmiddag 19 
maart een extra voorstelling gespeeld. 

Voor deze voorstelling zijn nog kaarten te 
verkrijgen via 

www.muzenval.nl

After-dinnershow met de 
musicalvoorstelling ‘Openingstijd!’

V.l.n.r. Faja de Jong, Angelique Lemmens, Vivian de Laat, Julia Tils en Fabienne Lautenslager

JONG & OUD

Open dag Blaalse School
BLADEL - Op zondag 26 maart houdt de Teken en Schilderclub Blaalse School 
wederom een open dag in het atelier aan de Bleijenhoek 57a in Bladel. Tijdens de 
open dag zullen kunstenaars bezig zijn aan hun schilderij. 

Op de Blaalse School zijn van maandag tot en met donderdag kunstenaars actief die het 
leuk vinden om in groepsverband bezig te zijn met hun mooie hobby. De niveaus variëren 
van beginnend tot gevorderden, waarbij gezelligheid en van elkaar leren het belangrijkste 
is. Er wordt dus geen les gegeven! Is je interesse gewekt en denk je dat het iets voor jou is 
om samen te schilderen, kom dan vooral kijken en de sfeer proeven in ons atelier. 

De openingstijden van de open dag is van 13.00 tot 16.00 uur. Graag tot dan!

Waterschap 
De Dommel 
zorgt voor 
onze ‘droge 
voeten’. Het 
waterschap 
voert veel 
maatrege-
len uit om 

ons tegen wateroverlast te beschermen. In 
de dorpen en in de steden. De klimaatver-
andering zorgt voor meer extreme buien. 
Daar bereiden we ons op voor. Dat doen 
we bijvoorbeeld door meer ruimte te geven 
aan het water. Hoe we dat doen, daar heb 
jíj invloed op!

Tijdelijk opvangen van water 
Het waterschap richt gebieden in waar het 
teveel aan water tijdelijk opvangen wordt.
Deze waterbergingsgebieden zorgen bij veel 
regen voor minder wateroverlast. Een voor-
beeld van een waterberging is het Bossche 
Broek. Dit gebied stond in 1995 vol water. De 
snelweg overstroomde. Het scheelde niet 
veel of ook woningen, winkels en straten in 
de omgeving kregen last van het water. Daar-
om is van het Bossche Broek een waterber-
gingsgebied gemaakt. Het is ook een mooi 
natuurgebied. Je kunt er heerlijk wandelen en 
fietsen.

Dijken beschermen tegen hoog water
Laaggelegen gebieden beschermen we 
tegen hoogwater. Daarom bouwen we daar 
dijken of verhogen we die. In Esch hebben 
we de dijken langs de Essche Stroom op-
gehoogd. Zo houden de bewoners ook in 
de toekomst droge voeten. We hebben de 
dijken ingezaaid met een bloemrijk mengsel 
van grassen en kruiden. Dat maakt de dijken 
sterker en het trekt insecten aan. De natuur 
verbetert hierdoor. Je kunt op deze dijken 

wandelen en je hebt er een mooi uitzicht op 
de Essche Stroom.

Ruimte voor water
In ons gebied stromen beken door laaggeleg-
gen landschappen. We laten de beken weer 
slingeren door het landschap. We maken ze 
breder en vlakken de oevers af. Zo krijgt het 
water meer ruimte. Het beekdal kan bij hevige 
regen water opvangen. Daarom hebben we 
het beekdal van de Oude Strijper Aa tussen 
Leende en Soerendonk verbeterd. De beek 
was eerst recht. Nu slingert deze weer door 
het landschap. Zo neemt de snelheid van het 
water toe en de kwaliteit van het water verbe-
tert. Dat is goed voor planten en dieren. De 
beek is zó aangepast dat deze beter tegen 
droge en natte periodes kan.

Hoe zie jij de toekomst van het water?
Wat vind jij? Bepaalt het water waar onze hui-
zen komen? Of bepalen onze huizen waar het 
water mag komen? Hoe zie jij de toekomst 
van ons water? Moet een waterschap zich 
bezighouden met recreatie op en langs de 
dijk? Of is alleen veiligheid belangrijk? Hoe 
zie jij de toekomst van ons water? Jij hebt 
hierin iets te kiezen.

We mogen weer stemmen!
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkie-
zingen voor het algemeen bestuur van Water-
schap De Dommel. Deze zijn tegelijk met de 
verkiezingen voor Provinciale Staten. Er spe-
len verschillende belangen over bijvoorbeeld 
natuur, landbouw, recreatie en veiligheid. Er 
valt echt iets te kiezen. Jij stemt toch ook? 

Stemhulp dommel.mijnstem.nl kan je helpen 
om een keuze te maken. Meer informatie over 
de waterschapsverkiezingen vind je op 

www.dommel.nl/verkiezingen

Waar blijven we met ons water?
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Tot 31 maart
uw hoortoestel

Bladel
Gindrapassage 15

Verbonden blijven met iedereen die u dierbaar is. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. En dat hoeft u nu niets te kosten! Wij vergoeden 
tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van uw 
eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

Ik heb een rare tic als ik naar het werk fiets. 
Ik probeer namelijk altijd de omwentelin-
gen van mijn trappers te synchroniseren 
met objecten langs de weg. Huh, wa? In 
gewone taal: ik zet mijn versnelling zo, 
dat ik bijvoorbeeld tussen elke 2 bomen 
langs de weg 3 keer rond moet trappen. 
Of 1 rondje tussen elke 2 spijlen van een 
hek langs de weg.

Waarom doe ik dit in godsnaam? Ik heb 
lange tijd het bange vermoeden gehad dat 
ik, door dit soort vreemde getallen-tics, 
gewoon een nerd ben. Sterker nog, meer 
dan eens werd ik kwaad en sprak mezelf 
bestraff end toe: “hou eens op man, met dat 
rare ge-tel!” 

Maar zoals vaker in het leven (het mijne 
dan toch) helpt nadere analyse. Want wat 
gebeurt hier eigenlijk? Ik probeer zo te 
trappen, dat de afstand die mijn fiets aflegt 
met een aantal rondjes trappen, precies 
hetzelfde is als de afstand tussen twee 
bomen. Of spijlen van een hek. Of paaltjes 
langs het fietspad in het bos. Waarom?

Gevoelsmatig helpt mij dit om lekker 
te fietsen. Het geeft een soort cadans. 
Een… ritme! Hee, nou zijn we ineens thuis: 
een ritme, dat is muziek! Onbewust pro-
beer ik kennelijk een soort ritmische dans 
met de omgeving uit te voeren, omdat dat 
voor mij fijn fietst. 

De analogie gaat nog verder: als de 
afgelegde afstand van mijn fiets past bij 
de afstand tussen objecten, betekent dit 
omgekeerd dat mijn trapfrequentie in een 
vaste verhouding staat tot de frequentie 
van het voorbijkomen van die objecten. 
Hee, frequenties die in een vaste verhou-
ding bij elkaar passen… dat is niks anders 
dan een harmonische samenklank, of 
akkoord, in de muziek! 

Het gebeurt ook weleens dat ik 6 keer 
moet trappen voor elke 5 strepen op de 
weg. Dat patroon herhaalt zich dan wel, 
wat fijn is, maar het is wel een beetje een 
rare verhouding; niet 3:2 of 2:1, maar 6:5. 
Dat is ook een samenklank, maar dan 
eentje die ‘wringt’. In de muziek heet dit een 
dissonant.

Kortom, in mijn vreemde fietsgedrag zijn 
zowel ritme als samenklank te herkennen. 
Als het goed lukt, voel ik mij op een bepaal-
de manier in harmonie met de omgeving 
waar ik doorheen fiets. Eigenlijk helemaal 
niet gek voor een muzikant!

Toen ik dit zojuist bedacht, op de fiets 
naar huis, werd ik ineens een stuk vrolijker. 
Eindelijk kon ik mild zijn voor mezelf en 
zeggen: “Je bent geen nerd, maar een 
muzikant in hart en nieren!” Soms moet 
je jezelf een compliment durven geven. 
Of, zoals mijn moeder het placht te zeggen: 
“Wie z’n eige niet kietelt, die laacht nooit!”

Harmonie 

column

HOOGELOON - De lente komt eraan! 
Reden voor de blaasmuzikanten van Fan-
fare Wilhelmina om op zondag 19 maart dit 
nieuwe seizoen in te luiden met een spe-
ciaal voorjaarsconcert op Landgoed De 
Biestheuvel in Hoogeloon. Het concert be-
gint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk.

Het voorjaarsconcert is het eerste concert 
dat Fanfare Wilhelmina in 2023 geeft na haar 
muzikale hoogtepunt in november vorig jaar, 
toen het fanfare-orkest tijdens de concert-
wedstrijd van de BBM (Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen) promoveerde naar de 
1e divisie: het hoogst mogelijke niveau bin-
nen de amateur blaasmuziek. Uniek in de his-
torie van deze vereniging!

Naast het voorjaarsconcert staan er voor dit 
jaar al meerdere optredens op de muzikale 
agenda. Op zondag 21 mei vult de fanfare 

de binnenplaats van het Begijnhof in Breda 
met muziek tijdens het 11e Begijnhofcon-
cert. Begin september bezoekt de fanfare 
het Duitse stadje Trier voor een muziekreis 
inclusief openluchtconcert op het bekende 
Brunnenhof. En op 16 december vindt het 
angstaanjagend, mooie muziekspektakel 
‘Scary Symphony’ plaats in MFA D’n Anloôp 
in Hoogeloon. Dit belooft een groots spekta-
kel te worden met medewerking van Vocaal 
Ensemble Florence uit Knegsel en Toneelver-
eniging St. Pancratius Hoogeloon. Noteer het 
alvast in de agenda!

Maar nu dus eerst het voorjaarsconcert met 
een licht muzikaal programma, dat ook nog 
eens een speciaal tintje krijgt. Wat precies? 
Dat houden we nog even geheim. Mocht je 
het willen weten, kom dan zeker op zondag 
19 maart naar Landgoed De Biestheuvel, 
Hoogcasteren 25 in Hoogeloon.

Fanfare Wilhelmina zet de lente in 
met een voorjaarsconcert

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 2e 
Contente Solo-Duo Optocht? Wees zuinig op 
je creatie en schrijf je in! Daarmee maak jij 
of maken jullie ook nog kans op een van die 
mooie prijzen. De optocht wordt gehouden 
op zondag 19 maart, vanaf 13.30 uur, in Eer-
sel. 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 
belangstellenden en volgt er een prijsuitrei-
king. Kortom, alle ingrediënten voor een ge-
zellige zondagmiddag 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 informa-
tie over de Contente Optocht.

www.cvdebuurlanders.nl

2e Contente Optocht met solo’s en duo’s
Inschrijven kan nog tot 12 maart

VERMAAK
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OVERAL 
BOUWEN
OF REKENING 
HOUDEN?

Bepaalt het water waar onze huizen komen, of 
bepalen onze huizen waar het water mag komen? 
Hoe zie jij de toekomst van ons water? 

REUSEL - Afgelopen november vond het 
zeer succesvolle optreden van Taksie 
plaats in café ’t Kiezeltje. Dit vraagt om een 
tweede editie, wel te verstaan op 17 maart 
vanaf 14.00 uur.

Alsof je hebt plaatsgenomen op de comfor-
tabele achterbank van een luxe taxi, zo wil de 
band Taksie je rondleiden langs de aangena-
me plekjes van de wereldmuziek, met veel 
luistergenot in een ontspannen sfeertje. Ze 
brengen een veelzijdig en boeiend repertoi-
re van levensliedjes uit alle tijden en uit alle 
windstreken, in het Duits, Spaans, Engels en 
natuurlijk ook in het Kempisch dialect. Dank-
zij de inbreng van de accordeon ontstaat er 
een geheel eigen muzikaal geluid, waar een 
vleugje romantiek altijd aanwezig is, maar 

niet doorschiet naar vals sentiment. Zo heeft 
Taksie vanaf het jaar 2000 ruim 15 jaar menig 
optreden in de regio weten uit te bouwen tot 
een waar muzikaal feest. 

Na een aantal jaren radiostilte vanwege het 
wegvallen van een tweetal bandleden heeft 
de groep in een iets gewijzigde bezetting on-
langs de muzikale handschoen weer opge-
pakt en zich met veel animo op oud en nieuw 
repertoire gestort. De band bestaat nu uit Ko 
van Gorp (accordeon), Ruud Geboers (bas-
gitaar, zang), Jos Jansen (zang, mondharmo-
nica), Jan Aarts (percussie) en Henk Krekels 
(gitaar). Nu is het weer tijd om iets te laten 
zien en horen! Voor oude en nieuwe fans tre-
den zij op vrijdagmiddag 17 maart vanaf 14.00 
uur op in café ‘t Kiezeltje (De Kei) in Reusel.

Optreden van de band Taksie 
in café ‘t Kiezeltje

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

AMUSEMENT

HOOGE MIERDE - Op zaterdag 22 april, om 
14.30 uur, spelen Dieuwertje Blok en Je-
roen Kramer de voorstelling ‘De Prins van 
Oranje’ in MFA De Schakel, De Stad 5 in 
Hooge Mierde.

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer, je kent 
ze vast van het Sinterklaasjournaal, gaan op 
zoek naar prinsen en sinaasappels in hun 
spannende theatersprookje ‘De Prins van 
Oranje’. Bestaan er prinsen die in sinaasap-
pels leven? Wat moet je doen om die te be-
vrijden en is zo’n prins dan oranje? Hoe lukt 
dat de zeer eigenwijze prinses Aya? Een prins 
zonder zwaard, maar mét een taart? ‘De Prins 
van Oranje’ speelt zich af in een ver, ver land. 
Het sprookje gaat over reizen en thuiskomen, 
over list en bedrog en over verliezen en win-
nen. En natuurlijk over.... de liefde!

Dieuwertje vertelt en Jeroen zingt. Samen 
ontvouwen ze de wonderlijke geschiedenis 
van de dappere prinses en haar prins van 
Oranje, die overigens geen familie is van onze 
koning. Tenminste, voor zover ze weten. In 
2021 verscheen tevens het fraai geïllustreer-
de lees- en luisterboek ‘Prins van Oranje’ bij 
uitgeverij Rubinstein, geschreven door Dieu-
wertje en Jeroen.

Deze voorstelling is geschikt voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Kaartjes voor deze voor-
stelling zijn te koop via de website van ’t 
Schouw: www.tschouw.nl. Op de website van  
’t Schouw vindt je ook nog een filmpje dat  
Dieuwertje en Jeroen speciaal voor de voor-
stelling in Hooge Mierde hebben opgenomen! 

Zien we jou ook op 22 april?

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer met 
‘De Prins van Oranje’ in De Schakel

Foto: Hessel Stuut
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Diverse inwoners uit de Kempen 
schrijven SOCIAAL en BALANS 
met hoofdletters in hun verkie-
zingsprogramma. Maar liefst 
vier Kempenaren willen namens 
de PvdA het belang van het plat-
teland laten horen in de Provin-
cie en het Waterschap. Er moet 
wat hen betreft nú iets gedaan 
worden aan de leefbaarheid van 
onze dorpen. Voor nu én later. 
Sociale keuzes met als belang-
rijkste drijfveer “de gezondheid 
van onze inwoners”, dát is wat ze 
willen. 

Toekomst

Fiona Bijl uit Reusel is geen onbeken-
de in de Kempische politiek. Sinds 
2014 zit ze in de gemeenteraad van 
Reusel-De Mierden. Opkomen voor 
kwetsbaren en de leefbaarheid 
van het platteland zijn hierbij haar 
grootste drijfveren. Juist daarom 
wil ze ook de overstap maken 
van de gemeentepolitiek naar 
de provincie. “De komende jaren 
worden in het provinciehuis be-
langrijke keuzes voor onze toe-
komst gemaakt. 
Keuzes die een enorme impact 
hebben op de toekomst van de 
Kempen. De belangen van dorpsbe-
woners moeten hierbij méér gehoord 
worden.” 

Oplossingen

Het loket ‘makkelijke oplossingen’ is vol-
gens Fiona al een poosje gesloten. 

“Dat klinkt lollig, maar we hebben écht met 
een serieus probleem te maken” vertelt ze 
vol vuur. “De overlast door de (agrarische) 
industrie is enorm. De vergunningen voor 
woningbouw zijn hierdoor zelfs stil komen 
te liggen bijvoorbeeld.” Ze windt zich ech-
ter op over méér dingen. “Het is waanzinnig 
idioot dat je op sommige plekken op zondag 
en in de avonduren niet met het openbaar 
vervoer je dorp uit kan. Dat moet anders. Ie-
dereen moet in Brabant mee kunnen doen 
in de samenleving. Daarvoor moet je wel 
kunnen reizen. Oftewel openbaar vervoer 
dat er is én betaalbaar is. Zodat je naar je 
stage, werk, ziekenhuis of oma kan reizen.” 

Leefbaarheid
Het is duidelijk dat Fiona ferme 
ambities heeft. Ze staat ook 
niet voor niets op plek 3 
van de lijst van de PvdA. 
Iets verderop op de lijst 
staat Fred Vermeulen 
uit Riethoven (Walik). 
Hij vult haar aan: “Er 
is een groot tekort 
aan woningen in 
de Kempen, vooral 
betaalbare wonin-
gen. Maar met al-
leen een dak boven 
je hoofd ben je er 
nog niet. Onze ge-
zondheid staat óók 
op het spel. Onze 

bodem, lucht en 
water zijn zodanig 

vervuild door de 
manier waarop wij 

met onze grond en 
(agrarische) industrie 
omgaan. Dat moet echt 
anders. 

Bovendien leven wij Braban-
ders hierdoor korter dan an-
dere Nederlanders.” Fred vindt 
het onbegrijpelijk dat gezond-
heid niet als belangrijkste crite-

rium geldt bij besluiten. Niets is 
immers belangrijker dan dat. 

Sociale keuzes
Op woensdag 15 maart gaat de kie-

zer weer naar de stembus. En er valt wat 
te kiezen. In de provincie Noord-Brabant 
doen maar liefst 21 politieke partijen mee. 
De PvdA kiest hierbij duidelijk voor gezond-
heid en het belang van inwoners die zelf 

geen grote portemonnee hebben. Sociale 
keuzes noemen ze dat.

POLITIEK

Gezondheid en balans in Brabant
PvdA de Kempen heeft ambitie

”Stem  sociaal, kies PvdA.”

Fiona Bijl uit Reusel, PvdA kandidaat nr. 3

Fred Vermeulen 
uit Riethoven, 

PvdA kan-
didaat 

nr. 17

“SOCIAAL VOOR IEDEREEN”
Waterschap

In Noord-Brabant zijn nu óók verkiezingen 
voor  “de waterschappen”.  Inwoners van de 
Kempen kunnen op 15 maart kiezen voor 
een nieuw poli-

tiek bestuur van waterschap De Dommel. 
Chris Tönissen uit Eersel roept mensen op 
dat vooral te gaan doen. “Veilig en gezond 
water is van grote waarde. Het waterschap 
beschermt ons tegen overstromingen en 
wateroverlast. Maar ze zorgt ook voor vol-

doende water in droge periodes én 
voor schoon oppervlaktewater.” 

Daarmee is het waterschap 
enorm belangrijk voor een 

gezonde leefomgeving 
met kansen voor natuur, 

biodiversiteit en een 
duurzame economie. 
Chris staat overigens 
op plek 2 van de 
PvdA voor het wa-
terschap. 

Eerlijk  
delen

Het is duidelijk dat 
politieke kleur bij het 

Waterschap ook van 
invloed is. Wil Rombouts 

uit Bergeijk (plek 5 op de 
lijst van de PvdA) wil dat bij 

alle keuzes die het waterschap 
maakt, de kosten eerlijk verdeeld 

worden én dat vervuiling wordt aangepakt 

bij de bron. “Het waterschap moet boven-
dien tijdig betrokken zijn bij het ma-
ken van toekomstplannen voor 
onze leefomgeving. Zodat de 
plannen duurzaam en veilig 
zijn. Waarbij we inspelen 
op de klimaatverande-
ring en rekening hou-
den met wisselende 
weersomstandighe-
den.”  

Werk aan 
de winkel

Bijna in koor roepen 
ze met zijn vieren 
“Samen zorgen we 
voor een gezonde en 
mooie Kempische leef-
omgeving. Een omgeving 
waarin de inwoners van het 
platteland, het water, de natuur 
en het klimaat een veilig thuis heb-
ben.” Met uw steun gaat hen dat zeker 
lukken.

Chris 
Tönissen 
uit Eersel, 
PvdA waterschap-
kandidaat nr. 2

Wil Rombouts uit Bergeijk, 
PvdA waterschap-kandidaat nr. 5

POLITIEK



9 10 maart 2023 LOKAAL

OOPPEENN AAVVOONNDDEENN
DE SLEUTELAAR
WWW.OBSDESLEUTELAAR.NL
OPEN AVOND (IEDEREEN) 30 MAART   18:30-19:30
MET INFO-AVOND NIEUWE OUDERS    19:30-20:30

Bent u op zoek naar een passende basisschool voor uw kind?
De basisscholen in Bladel nodigen u van harte uit om een

kijkje te komen nemen!

Bent u enthousiast geworden?
Op de website van iedere school vindt u uitgebreide informatie.

KINDCENTRUM FLORENT
WWW.KCFLORENT.NL
OPEN AVOND (IEDEREEN) 12 APRIL      17:30- 19:30
MET INFO-AVOND NIEUWE OUDERS   20:00- 21:00

SBO DE PIRAMIDE
WWW.SBO-DEPIRAMIDE.NL
OPEN AVOND 23 MAART                    18:00 - 20:00

Basisscholen
bladel

DE TOERMALIJN
WWW.BS-DETOERMALIJN.NL
INFORMATIEAVOND 21 MAART           20:00 - 21:30
OPEN AVOND 24 MAART                      18:30 - 20:00

DE FRANCISCUSSCHOOL
WWW.FRANCISCUSBLADEL.NL
INFORMATIEAVOND  3 APRIL             20:00 - 21:30
OPEN AVOND 5 APRIL                          18:00 - 20:00

H O O G E L O O N 
- Op zondag 2 
april organiseert 
k o r f b a l v e r e n i -
ging KVC (voor-
heen kv Klim-
roos) weer haar 
jaarlijkse rom-

melmarkt.  Deze grote overdekte rommel-
markt (ca. 1000 m2) vindt plaats in ge-
meenschapshuis D’n Anloop, Maalderij 3 
in  Hoogeloon.

Het delen van spullen en zeker ook het her-
gebruik van spullen die anderen niet meer 
nodig hebben is tegenwoordig helemaal in. 
Bovendien is het goed voor het milieu (her-
gebruiken in plaats van weggooien) en voor 
uw portemonnee (kleine prijsjes)! Geef deze 
spullen een tweede kans, uiteraard tegen 
scherpe rommelmarktprijzen. 

De verkoop start om 10.00 uur en loopt door 
tot 14.30 uur. Om 11.00 uur zal onze veiling-
meester beginnen met het per opbod ver-
kopen van speciale stukken. De entreeprijs 
bedraagt € 3,00 en kinderen tot en met 12 
jaar mogen gratis naar binnen. De entree-
prijs en de opbrengst van de rommelmarkt 
komen geheel ten goede aan korfbalvereni-
ging KVC. 

Iedereen is van harte welkom. Voor een frac-
tie van de nieuwprijs kunt u allerlei nuttige en 
leuke spullen aanschaff en!

Rommelmarkt 
in Hoogeloon
Organisatie door 
korfb alvereniging KVC

DUIZEL - Op zondag 26 maart wordt het 
weer gezellig in Dorpshuis De Smis, Smit-
seind 33a in Duizel voor de 3e editie van 
het Duysels Muziek Café. Eigenlijk zou 
Bingo komen optreden, maar wegens 
omstandigheden kon dat niet doorgaan. 
Gelukkig hebben we Mrs P Rules bereid 
gevonden om te komen spelen. 

De band speelt semi- akoestische covers van 
Tom Waits, Cris Isaak, Beth Hart, Janis Ian 
en nog veel meer. Drama gegarandeerd dus. 
Zangeres Pascale bouwt samen met Tiny, Jos 
en Arno een feestje en jij mag meedoen. Met 
haar warme stem zingt ze zowel ingetogen 
als uitbundige covers. Van melancholische 
sadsongs tot intieme balads, soms met een 
eigen twist. Dus heb je zin in een middagje 
muziek, kom dan op 26 maart om 16.00 uur 
naar Dorpshuis De Smis in Duizel. Wij zorgen 
voor het eten, dus daar hoef je niet voor naar 
huis. Een kaartje kost € 5,00 en kan je aan de 
deur kopen. We zien je graag bij deze laatste 
editie van een tot nu toe geweldig 1e seizoen!

Duysels Muziek Café BERGEIJK - Op zon-
dag 2 april, van 12.00 
tot 18.00 uur, starten 
we met een spette-
rend openingsfeest 
bij speeltuin De 
Bucht, Buchtdwars-
straat 17d in Berge-
ijk. De entree is voor 

iedereen gratis en er zijn volop extraat-
jes, zoals een DJ, oud-hollandse spelen, 
schminkkraam enz. 

Harmonie Echo der Kempen komt met jeugd-
leden een paar liedjes voor ons spelen. En ook 
aan de ouders is gedacht, want er is (alléén 
deze dag) alcohol tegen een zacht prijsje ver-
krijgbaar en er komt ook een frietkar. We ver-
zoeken iedereen om tijdens dit openingsfeest 
géén eigen versnaperingen mee te brengen. 

De speeltuin is daarna weer geopend op 
woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur (tijdens de 
basisschoolvakantie dagelijks). Op 1e en 2e 
Paasdag zijn we ook open. 

Zoals gezegd is het tijdens de openingsdag 
gratis entree. Daarna geldt de normale en-
treeprijs van € 1,50 p.p. (alle leeftijden). Voor 
de kinderen hebben we ook een all-in kaart 
voor slechts € 5,00. Dat is voor entree, 2x ranja 
en chips of een snoepzak en ijsje. Bovendien 
hebben we daarnaast ook nog abonnemen-
ten. Voor 1 kind (+ 2 volw.) heb je het hele 
seizoen, van april t/m september, onbeperkt 
entree samen voor € 35,00. Bij 2 kinderen (+ 2 
volw.) is dat € 50,00 en bij 3 of meer kinderen 
(+ 2 volw.) € 65,00. Voor die prijzen kun je ook 
in de zomermaanden gratis gebruik maken 
van onze zwembaden.

We zijn nog volop bezig om de speeltuin weer 
helemaal tiptop in orde te maken. Er zijn di-
versen nieuwe speeltoestellen bijgekomen, 
waaronder een airtrampoline. 

Nieuwe medewerkers gezocht!
We zijn nog wel dringend op zoek naar nieuwe 
medewerkers van alle leeftijden vanaf (bijna) 
15 jaar. Stuur voor meer informatie een mailtje 
naar info@speeltuindebucht.nl of neem con-
tact op met Caroline, tel. 06-53671058.

Speeltuin De Bucht gaat weer open!
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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.

Getriggerd door de naam, wilde ik deze een 
keertje bakken. Zoals de naam al doet
vermoeden zijn het robuuste koeken en 
heb je echt wat binnen als je deze eet. 
Ze vielen thuis en op het werk goed in de
smaak. Deze zijn zeker een blijvertje.

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

Cowboy Koekjes

Ingrediënten
•  130 gr pecan noten
•  hele pecan noten voor de versiering
•  150 gr pure chocolade (chips)
•  75 gr macadamia noten
•  200 gr zelfrijzend bakmeel
•  130 gr havermout
•  180 gr echte boter
•  180 rietsuiker
•  100 gr kokosrasp
•  2 eieren
•  ½ el kaneel
•  ½ tl zout
•  ½ el vanille extract of stokje

•  180 rietsuiker
•  100 gr kokosrasp
•  2 eieren
•  ½ el kaneel
•  ½ tl zout

Voor:  16-20 stuks                           voorbereiding ≈ 15 min                               klaar in:  30 min

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180°C en zorg dat de eieren en boter op kamertempratuur zijn. Hak de pecan en de macadamia 
noten (en de pure chocolade) grof. Meng het zelfrijzend bakmeel met het zout en de kaneel. Mix de boter met de rietsuiker, 
voeg dan een voor een de eieren en de vanille toe. Schep het bakmeel in drie etappes door het boter-suiker-ei mengsel. 
Voeg als laatste de havermout, noten, kokos en chocolade toe en roer goed door. Maak je handen een beetje nat en draai 16 
tot 20 ballen van het mengsel. TIP: met een ijsschep gaat dit makkelijker en zijn je koekjes precies even groot. Leg ze op de 
bakplaat met wat tussenruimte en druk ze een beetje plat. Versier met een pecan noot. Bak de koekjes 12-15 minuten in de 
voorverwarmde oven tot de randen mooi bruin gekleurd zijn.

ONTDEK DE 
NIEUWE
VOORJAARS
COLLECTIE
VOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARS
COLLECTIECOLLECTIE
o.a.
BRAX
CAMBIO
KYRA
OSKA
MARC O’POLO
SEA SALT

NIEUWSTRAAT 8  EERSEL     TEL. 0497 - 55 69 96    WWW.SPURKE.NL

JONG & OUD

HAPERT - Op zondag 19 maart is de 10e 
KempenRun, een atletiekevenement in de 
gemeente Bladel, met start en finish in Ha-
pert. Een groot gedeelte van het parcours 
is gelegen in het buitengebied van de ge-
meente Bladel en Reusel. Met dit schrijven 
willen wij u informeren over de noodzake-
lijke verkeersmaatregelen en de gevolgen 
voor u als bewoner(s).

Gedurende het evenement  zullen de vol-
gende straten worden afgesloten voor alle 
verkeer: 
-  09.00 t/m 11.00 uur: Oude Provincialeweg 

(parallelweg), Bernhardstraat, Julianalaan 
en Wilhelminastraat.

-  06.30 t/m 14.00 uur: Kerkstraat (start/fi-
nishlocatie). Zorg voor het tijdig verwijderen 
van uw auto etc.

-  10.00 t/m 14.00 uur: Molenstraat, Lange 
Schoor, Korte Schoor, De Bonkelaar, Dal-
weg, Steenakkers (gedeelte De Rotten/Dal-
weg).

-  10.30 t/m 11.50 uur: Steenakkers (gedeel-
te De Rotten/Dalem),  fietspad Dalem, 

Schouwberg (gedeelte tot De Pals), Dalem, 
fietspad Dalem, fietspad Ganzestraat, het 
Kaar en ’t Ronsel.

-  11.00 t/m 13.30 uur: Groot Terkooijen en 
Overland.

-  11.00 t/m 12.00 uur: De Pals, fietspad Bre-
dasebaan (gedeelte tot Groot Terkooijen). 

-  11.00 t/m 12.45 uur: Burgemeester Wille-
kenslaan (gedeelte tot D’n Ouwe Brandto-
ren, Reusel).

- 11.15 t/m 13.15 uur: Tipmast en Egypte.
-  11.15 t/m 13.30 uur: fietspad Bredasebaan 

(gedeelte tot Groot Terkooijen).

Wij verzoeken u geen auto’s etc. op het par-
cours te parkeren en de instructies van de 
verkeersregelaars op te volgen. Tip: parkeer 
uw auto tijdig buiten het parcours. Vragen? 
Bel Pierre Ritzen op 06-16886445.

Verkeersinfo bewoner(s)
-  Centrum/Markt: bereikbaar via Nieuw-

straat, Oude Provincialeweg, Van den El-
senstraat en Schoolstraat.

-  Landal het Vennenbos: via Nieuwstraat, 
Ganzestraat en Dalem (niet mogelijk tussen 
11.00 en 11.40 uur). De beste optie via Pro-
vincialeweg richting Bladel, stoplichten t.h.v. 
zwembad linksaf en via de Schouwberg 
naar Landal het Vennenbos.

-  Parkeren KempenRun: via Oude Provincia-
leweg, Van den Elsenstraat en Schoolstraat 
naar parkeerplaatsen Markt of via Oude 
Provincialeweg en Van den Elsenstraat naar 
parkeerplaatsen Alexanderhof.

Verkeersmaatregelen 
10e KempenRun
Zondag 19 maart; met start en fi nish in Hapert
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TOTALE LEEG VERKOOPTOTALE LEEG VERKOOP
STIPPENKORTING OP 

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

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

I.V.M. VERDERE SPECIALISATIE
IN RELAXFAUTEUILS

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

Casters Muziekpodium
Muzikaal talent krijgt kans om in eigen dorp op te treden

CASTEREN - Muziek lééft in Casteren; een welvarende muziekvereniging maar ook 
heel veel muzikanten die ‘overal en nergens’ optreden. Ze zijn regelmatig ergens op 
een podium te vinden, maar spelen zelden in Casteren. Daar gaat nu verandering 
in komen. Op 25 maart wordt het allereerste Casters Muziekpodium gepresenteerd.

Den Aord is de locatie waarop het Caster Muziekpodium gaat plaatsvinden. Gerard van 
Gompel vertelt: “We hebben in de loop der jaren ervaren dat er ontzettend veel muzikaal 
talent in Casteren is. Die geven wij graag een podium. We zijn aan de slag gegaan met de 
organisatie en zonder al te veel moeite hadden we meteen voldoende aanmeldingen voor 
een eerste editie. Dat houdt, wat ons betreft, in dat dit een terugkerend evenement wordt.”

In semi-akoestische opstelling zet de organisatie Casterse talenten zo optimaal mogelijk 
in de spotlights, het geluid daarbij beheerst in bedwang houdend. Gerard: “Zo houden we 
het gezellig voor jong en oud en komt de muziek het best tot z’n recht. De acht muzikanten 
die op gaan treden, hebben de perfecte mix van jong en onervaren tot oud(er) en ervaren. 
Alle artiesten spelen één of twee nummers in verschillende genres.” Gerard denkt al ver-
der: “Wie weet wat voor mooie samenwerkingen hieruit gaan ontstaan.”

De avond wordt gepresenteerd door Nicol Daemen en Cees Corstiaans. De toegang is 
gratis, de avond begint om 20.30 uur. De band Vernice treedt op als begeleidingsband en 
zit in de organisatie van het Casters Muziekpodium dat een muzikaal spektakel te belooft 
worden waar iedereen veel plezier aan zal beleven. 

Meer info: beheerder@denaord.nl of 06-5324 5691

CASTEREN - Op zaterdag 18 maart is er 
een optreden van de band Dutch Katz en 
kleurrijke show van dansclubs The Boogie 
Academy en Mess Around in de Kruiden-
lucht, Kranenberg 18 in Casteren. 

Zoals bekend staat Kruidenlucht in Caste-
ren als restaurant zeer goed aangeschre-
ven. Daarnaast vinden er in de feestzaal ook 
veel privéfeesten, recepties en allerlei partij-
tjes plaats. Het behoort normaal niet zo tot 
de hardcore business van Kruidenlucht om 
openbare party’s te organiseren maar eige-
naar Arie Sol is toch aangestoken door de 
wereld van de echte rock ’n roll. Na het succes 
van de eerste editie in november 2022 (met 
volle zaal), wordt er op veler verzoek weder-
om een dergelijk spektakel georganiseerd.

Voor deze attractie heeft Arie ook nu weer 
de band Dutch Katz gecontracteerd. Deze 
6-koppige band (inclusief zangeres), be-
staande uit merendeels ‘ouwe’ professio-
nals, neemt u graag mee naar de nostalgi-
sche tijd van de jaren ‘50 en ‘60 met onder 
meer nummers van Elvis Presley, Bill Haley, 
Cliff  Richard, Jerry Lewis, Fats Domino, The 
Shadows, Eddie Cochran, Buddy Holly, The 
Beatles, The Rolling Stones, The Everly Bro-

thers, Wanda Jackson, Connie Francis, Crazy 
Cavan, Carl Perkins en ga zo maar door.

Op de vette klanken van Dutch Katz is het 
schier onmogelijk om stil te blijven staan. 
Daarom heeft de band een speciale aantrek-
kingskracht onder de rock ’n roll dansers. Die 
zullen dan ook ruimschoots vertegenwoor-
digd zijn, zoals leden van de professionele 
dansschool The Boogie Academy, dansclub 
Mess Around en nog een aantal uitgenodig-
de dansscholen. De muziek en de swingende 
dansers zorgen voor een geweldig sfeertje. 
De tijden van de jukeboxen, petticoats en 
vetkuiven gaan, evenals bij de eerste editie, 
gewis herleven. De bedoeling is ook dat er 
vooral veel gewone dansers naar het feestje 
komen en niet alleen de geschoolde dansers, 
want Dutch Katz speelt dansbare muziek,  
zowel de echte rock ’n roll, boogiewoogie als 
ook een eenvoudig foxtrotje en ’n slowtje.

Met Dutch Katz, The Boogie Academy en 
Mess Around is het meteen vanaf de aftrap 
een spetterend feest. Het begint om 20.30 uur 
en de zaal is om 20.00 uur open. De entree be-
draagt € 5,-. Reserveer uw plaats (vol = vol) 
via rock.n.roll.casteren@hotmail.com. Het res-
taurant is tijdens de party normaal geopend!

Rock ‘n roll happening met 
Dutch Katz in de Kruidenlucht
M.m.v. dansclubs The Boogie Academy en Mess Around

MUZIKAAL

REUSEL - Op zaterdag 18 maart is er, na het 
grote succes van vorige keer, opnieuw een 
muziekmiddag in de sfeervolle zaal van De 
Wekker aan de Wilhelminalaan in Reusel.

De muziek wordt verzorgd door de Accor-
deontrefvrienden samen met De Grensmu-
zikanten. Ook zal er op echte Oostenrijkse 
instrumenten, de steirische harmonika en de 
ratshel, muziek worden gebracht uit Oosten-
rijk en Duitsland. Het gehele repertoire be-
staat dus uit  Nederlandstalige, Duits en Oos-

tenrijkse meezing- en dansnummers. Voor 
de dansliefhebber is dit ook een uitgelezen 
kans om nog eens op de bekende foxtrot, een 
tango, swing en de wals te dansen.

Deze middag staat garant voor een gezellig 
uitje waarvan u met volle teugen kan genie-
ten en staat open voor jong en minder jonge 
mensen. Dus voor iedereen! De aanvang 
is om 14.00 uur en de entree is gratis. Elke 
dans- en muziekliefhebber mag dit niet mis-
sen! Voor meer informatie: tel. 06-12992302.

Muziekmiddag in De Wekker met 
de Accordeontrefvrienden

LAGE MIERDE - Vorig jaar vond dit welbe-
kende feest in festivalsferen eindelijk weer 
plaats na twee corona-jaren. Een nieuwe 
locatie op het evenemententerrein, knal-
lende marketing, dankzij jonge aanwas bij 
het bestuur, een geweldig aantal bezoe-
kers en maar nét voldoende handjes. 

Het bestuur en de diverse commissies waren 
duidelijk nog niet op sterkte om ook in 2023 
een geweldige avond voor en middag op 
Koningsdag te realiseren. 

Eind september 2022 volgde een oproep voor 
bestuursleden en extra handjes en ja hoor, 
dankzij enthousiaste reacties wordt Nacht 
voor Oranje 2023 werkelijkheid. Het bestuur 
van Nacht voor Oranje verwelkomt Branko, 
Liza en Joosje.

Dit jaar beginnen ze waar ze vorig jaar ge-
stopt zijn, het vernieuwende concept voor 
Nacht voor Oranje wordt versterkt en ver-
beterd én doorgetrokken naar Koningsdag. 
Tipje van de sluier? Festival, lekker eten, ’s 
avonds rocken en ’s middags chillen, buiten 
en binnen, vernieuwend en herkenbaar. Ben 
jij er ook bij? Kaarten voor Nacht voor Oranje 
2023 zijn te koop via de website 

www.nachtvoororanje.nl

26 april Nacht 
voor Oranje
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Onze duimen gaan omhoog voor de organisatie en ieder-
een die erbij was op de boerenbruiloft in Hooge Mierde. 
Het was een zeer geslaagde dag, we hebben genoten!

Ouders en grootouders van het boerenbruidspaar

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

Onze duimen staan omhoog voor meneer Van Zutphen 
die op vrijdagmiddag ons heeft geholpen met het verwis-
selen van een autoband. Hartelijk dank! 

Jo en Bas

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

Onze duimen staan omhoog voor de activiteitenorganisatie van de Seniorenvereniging Hapert 
voor de gezellige middag handboogschieten op 4 maart. Ook dank aan Patrick en Magrit voor 
de deskundige uitleg van deze mooie sport.

Deelnemers handboogmiddag

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... Charlie Chaplin 

ooit aan een 

lookalike-wedstrijd 

van zichzelf meedeed 

en derde werd? 

Waarschijnlijk werd 

hij niet herkend 

doordat zijn 

blauwe ogen er op 

zwart-witbeeld 

anders uitzagen 

dan in het echt.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

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

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

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

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

Bijeenkomst Moedige Moeders

BLADEL - Vanwege werkzaamheden zijn 
alle automaten aan de Markt 7 in Bladel 
vanaf 6 maart buiten gebruik. Er zullen 
nieuwe automaten komen bij het gemeen-
tehuis. Vanaf eind maart zijn deze automa-
ten beschikbaar.

In de tussentijd kunt u terecht bij onderstaan-
de locaties of raadpleeg de Geldmaat Loca-
tiewijzer via locatiewijzer.geldmaat.nl.

Dichtstbijzijnde alternatieve locaties zijn:
-  Biljetten opnemen: Sniederslaan 53, Bladel 

(gevestigd in de Albert Heijn). Openings-
tijden: 07.30-21.00 uur en Sniederslaan 51, 
Bladel (gevestigd in de Primera). Openings-
tijden: 09.00-18.00 uur.

-  Sealbag storten: Kerkplein 3, Reusel. Ope-
ningstijden: 07.00-23.00 uur en Nieuwstraat 
9, Eersel. Openingstijden: 07.00-23.00 uur. 

Onze excuses voor het ongemak!

Verplaatsing Geldmaat aan de Markt 7 te Bladel

Expositie in D'n Anloop Hoogeloon
Schilderen en tekenen vanuit passie

Zondag 12 maart van 14.00 - 16.00 uur houden we een opening van de Expositie 
Schilderen en tekenen vanuit passie. 

Karin Antonise stelt haar mooie werken tentoon, creatief met allerlei materialen en stijlen. 
Haar werken zijn zowel abstract als realistisch. 

U bent allen van harte welkom om haar werken te komen bewonderen en te genieten.
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Oktober in Bladel zoekt:
Wandelmaatje Cederdreef 
Een 77-jarige bewoonster wil graag wekelijks 
met jou een wandeling maken. Mevrouw ge-
niet er enorm van om buiten te zijn. Ze heeft 
een rolstoel met duwondersteuning. Hierdoor 
wordt het duwen makkelijker. Wanneer heb jij 
tijd om met haar erop uit te gaan? 

Ondersteuning Fysiotherapie
Elke maandagmorgen gaan de cliënten van 
de afdeling somatiek van de Floriaan naar 
de fysiotherapie. Wie wil deze cliënten hier-
naar toe brengen en weer ophalen? Je onder-
steunt hiermee de cliënten zodat ze wekelijks 
kunnen deelnemen aan de fysiotherapiebe-
handelingen.

Wandelmaatje Sparrenhof
Een somatische cliënt, die in een rolstoel zit, 
zou graag naar buiten willen en gaan wan-
delen met een maatje. Zo kun je deze cliënt 
ook wat individuele aandacht geven. Tijd en 
dagdeel worden met jou overlegd.

Vrijwilligers dagbehandeling Sparrenhof
We zoeken een aantal flexibele vrijwilligers 
die op dinsdag en vrijdag ochtend/middag 
onze veelal 'jongere' cliënten willen bege-
leiden. Zij genieten van de extra aandacht 
tijdens activiteiten zoals, wandelen, koken, 
bakken, lezen, een spel spelen of een gesprek 
voeren. 

Zorg jij voor een geluksmomentje bij onze 
bewoners? 
Meer info: 06-5158 7622 of coordinatorenvrij-
willigers@zorginoktober.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

#9 Michiel de Graaff

Investeren in zuivering van medicijnresten,
microplastics & drugsafval
Verdroging & piekbuien: meer ruimte nodig voor
water in de Kempen
Waterschapsbelasting voor iedereen betaalbaar
Inzetten op innovatie en circulariteit

Waterschapsverkiezingen

Zondag 2 april 
vanaf 10.00 uur 

overdekte 
rommelmarkt 
in Hoogeloon

REGIO - Naar aanleiding van de recente 
aardbevingen in Turkije en Syrië hebben 
we als parochie gekozen om daar dit jaar 
de Vastenactie voor te houden. We doen 
dit via de stichting Kerk in Nood. 

Daar zijn meerdere redenen voor. Er blijft 
niets aan de strijkstok hangen, wat ik erg be-
langrijk vind. Je weet dus dat wat je geeft op 
de plek van bestemming bij de mensen die 
het nodig hebben aankomt. Ook vind ik het 
belangrijk dat er ook hulp in Syrië geboden 
wordt, en dat weet Kerk in Nood ook te be-
werkstelligen. Deze stichting is al tientallen 
jaren een hele betrouwbare en transparante 
stichting. Geen poespas, maar gewoon geld, 
hulp, goederen en menskracht sturen naar 
daar waar het nodig is. 

Van harte aanbevolen en hartelijk dank!

Pastoor David van Dijk

Vastenactie 2023

REUSEL - Op zondag 5 maart heeft weer 
de eerste wedstrijd van het St. Jorisgilde 
Reusel plaatsgevonden. In totaal hebben 
82 schutters deelgenomen aan de wed-
strijd voor de zilveren kruisboog.

6 personen schoten vol met 20 punten en na 
het afkampen werd Wesley Lavrijsen van het 
St. Ceciliagilde uit Veldhoven de winnaar. Dit 
voor de tweede keer in Reusel.

Zilveren schild 
voor Wesley 
Lavrijsen

Hoofdman Jan Lavrijsen en 
Wesley Lavrijsen

ZONDAG 12 MAART
OPENING EXPOSITIE BEELDEND
KUNSTENAAR KARIN ANTONISE
Locatie: D'n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Tijd: 14.00-16.00 uur. Gratis entree.

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.
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Hét notariskantoor van de Kempen voor ondernemers,
nalatenschappen familierecht & estate planning!

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

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

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

EEN ZORGVOLMACHT 
VOOR IEDEREEN !
Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland, 
volgens CBS. Er komen in Nederland ieder uur vijf mensen 
met dementie bij. Het aantal mensen met dementie zal in 
de toekomst explosief stijgen naar ruim 620.000 tot 2050 
(bron: www.alzheimer-nederland.nl). 

“Toen ik dit las stond ik toch wel even perplex”, zegt 
Eric de Jong, notaris in Eersel. Het betreft niet alleen 
ouderen maar ook dementie op jonge leeftijd komt voor 
(www.kcdementieopjongeleeftijd.nl).

Wat is wilsonbekwaamheid?
Door dementie verlies je geleidelijk de grip op de wereld. 
Hierdoor wordt het lastiger om de gevolgen van beslissingen 
en keuzes te begrijpen. Wilsonbekwaam ben je als je die 
gevolgen niet meer kan overzien. Je kan geen weloverwogen 
keuze meer maken. Dat kan het gevolg zijn van dementie maar ook het geval zijn na 
bijvoorbeeld een ongeluk of een TIA.

Zelf bepalen of de kantonrechter
Als je belangrijke beslissingen op bijvoorbeeld financieel of medisch gebied niet meer 
kan nemen, dan moet daar dus iemand anders toestemming voor krijgen. Dat kan via de 
kantonrechter, die een bewind instelt over jouw vermogen en een bewindvoerder benoemt. 
Maar je kan dat heel goed zelf en sneller regelen door een speciale volmacht te geven. 
Zo'n “zorgvolmacht” bij wilsonbekwaamheid regel je bij de notaris.

Zorgvolmacht (levenstestament)
Bij Lexperience, hét notariskantoor in de Kempen voor ondernemers, nalatenschappen, 
familierecht & estate planning, kun je vrijblijvend terecht voor een persoonlijk gesprek over de 
mogelijkheden van een zorgvolmacht, ook wel levenstestament genoemd.

Jij bepaalt zelf wie de gevolmachtigde is. Veel gestelde vragen zijn dan vervolgens of die 
gevolmachtigde de woning mag verkopen en hoe de eigen bijdrage voor langdurige zorg 
kan worden beperkt. Met een levenstestament kan zelfs erfbelasting worden bespaard. 
Samen met onze specialisten kun je de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.

Uitnodiging
Neem contact op met Lexperience voor een vrijblijvende afspraak. Bespreek jouw wensen 
voor het opstellen van het levenstestament. Kort daarna kan de akte worden getekend en zijn 
de zaken geregeld voor het ergste geval. Wacht daar niet te lang mee.

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

Karel de Rooij (76), beter bekend als Mini 
van het theaterduo Mini & Maxi, werkt als 
theaterregisseur en staat nog altijd mid-
den in het leven. Sinds kort draagt hij een 
gehoorapparaat. Door open en eerlijk te 
zijn over zijn gehoorverlies hoopt Karel de 
Rooij anderen te stimuleren om eerder aan 
de bel te trekken. Daarom brengt hij zijn 
verhaal naar buiten. 

Karel van Rooij merkte al een tijdje dat hij 
zijn collega’s en kleinkinderen slecht kon ver-
staan en dat het volume van de tv thuis heel 
hoog stond. Maar het besef kwam pas later: 
“Ik zit vaak maar te gokken of ‘ja’ te knikken 
terwijl het ‘nee’ had moeten zijn. Dat vond 
ik wel ergerlijk worden. Achteraf had ik veel 
eerder een afspraak moeten maken voor een 
hoortest”, aldus Karel van Rooij.

Waarom is een hoortest dan nog niet inge-
burgerd zoals de oogmeting dat wel is? Karel 
van Rooij merkte toch een valse schaamte bij 
zichzelf toen hij net een hoortoestel droeg: 
“Wat ook een drempel is, is dat je denkt ‘hoe 
ziet het eruit?’. Het was valse schaamte, denk 
ik nu achteraf.” 

Volgens EuroTrak onderzoek zit het vooral 
‘tussen de oren’ dat mensen te laat een op-
lossing zoeken voor gehoorverlies. Er bestaan 
nog veel fabeltjes die wij onszelf en anderen 
vertellen over gehoorverlies. Daarom is het 
zo belangrijk dat een bekend persoon zoals 
Karel de Rooij hier openlijk over durft te pra-
ten. Hopelijk stimuleert het mensen om eerder 
een afspraak te maken voor een hoortest. De 
drempel om hulp te zoeken bij gehoorverlies 
is nog altijd hoog. Dit zit voor een groot deel 
‘tussen onze oren’ – 1 op de 3 mensen geeft 

openlijk toe er last van te hebben. Uit het Eu-
roTrak onderzoek blijkt dat van de 1,8 miljoen 
mensen met gehoorverlies, zeker de helft 
nooit een hoortest laat doen. Er blijkt ook dat 
bijna 70% van alle Nederlanders met gehoor-
verlies, die wel een gehoorapparaat dragen, 
er achteraf spijt van heeft dat niet eerder te 
hebben gedaan. Een hoortoestel verbetert in 
de meeste gevallen de algemene gezondheid: 
voor 95% van de ondervraagden is het leven 
op de meeste vlakken weer verbeterd sinds ze 
een hoortoestel hebben aangeschaft.

Over Van Boxtel hoorwinkels
Meer dan 50 jaar zetten wij ons al in voor be-
wustwording over de gevolgen van onbehan-
deld gehoorverlies. Dit doen wij onder ande-
re in partnerschap met Alzheimer Nederland. 
Onze deskundige hoorzorgexperts werken bij 
53 winkels in heel Nederland. 

Voor vragen en verzoeken over deze cam-
pagne met Karel de Rooij, neem contact op 
met Eline van Uden, telefoon 0640247411 of 
mail naar elinevanuden@gmail.com

Karel de Rooij van Mini & Maxi brengt 
gehoorverlies onder de aandacht

INFORMATIEF

IN MEMORIAM 

Piet Wouters
Erelid van Voetbalvereniging Hoogeloon

Na zijn overlijden op 26 februari op 78-jarige leef-
tijd, werd afgelopen zondagmiddag 5 maart in de 
Afscheidshoeve in Hoogeloon de afscheidsdienst 
gehouden voor Piet Wouters. Gelijktijdig werd hij 
op Sportpark De Roetwijer door de spelende teams 
herdacht en geëerd met een minuut stilte en het 
dragen van rouwbanden. Piet was al langere tijd ziek 
maar toch kwam zijn overlijden vrij onverwacht. Hij 
werd in 1992 tot eerste erelid van de vereniging geko-
zen op basis van zijn enorme staat van dienst voor zijn 
ultieme liefde, de Loonse voetbalclub. Tot aan de dag 
van zijn overlijden had hij permanent zijn interesse 
voor het wel en wee van onze blauwwitte vereniging. 

Hij diende in de periode van 1967 tot aan zijn ziekte 
de club achtereenvolgens vijf jaar lang als secretaris, 

zes jaar als voorzitter en daarna nog eens vijf jaar als penningmeester. Aansluitend bleef 
hij bestuurslid tot 1992 en werd hij beloond met de titel van erelid. Later vanaf 2010 hielp 
hij de club waar nodig, zij het als financieel adviseur of als scheidsrechter danwel als 
lid van de zondagsdienst voor het ontvangen en begeleiden van scheidsrechters en 
bezoekende teams. Hij diende al die jaren plichtsgetrouw en met respect 'zijn’ voetbalclub. 
Met recht mag hij worden betiteld als hét clubicoon van Voetbalvereniging Hoogeloon. 

Voor de Stichting Vrienden van vv Hoogeloon beheerde hij de penningen van 2014 tot 
2020. In die periode was hij gelijktijdig lid van de klankbordgroep. 

Voetbalvereniging Hoogeloon is aan Piet Wouters op vooral het bestuurlijke vlak veel 
dank verschuldigd. Onder andere voor zijn verdiensten voor onze club mocht hij in 2003 
een Koninklijke Onderscheiding ontvangen met de titel Ridder in de 
orde van Oranje Nassau. Bij onze voetbalclub leeft hij voort als
een zichzelf wegcijferende persoonlijkheid met een onmetelijke
staat van dienst voor vv Hoogeloon.

Het bestuur van Voetbalvereniging Hoogeloon
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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

#8

6 9 6 2
9 5 6 4 7 4

5 7 3 1 1 3 6
8 3 7

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

3 7 2 8 4 2 7
5 6 5 1

6 4 8 9 6 1 2
1 4

5 1 2
5 8

7 8 2 4 6 4 3
5 1 1 9

4 9 7 3 9 4 2
1 2 9 8

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

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

5 6 5 7

 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.

© 2015 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 10

"I don't very m
uch enjoy looking at paintings in general. I know

 too m
uch about them

. I take them
 apart."

-- G
eorgia O

'K
eeffe

6 1 8
3 8 6

7 2
4 8 7
5 6

9 8 2
6 9

3 4 9
1 5 2

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: In en om het huis (1) 
 

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

 
 

A - Statige woning (8)
B - Schuurtje bij een alpenhut (7)
C - Die groene vloerbedekking voelt natuurlijk aan (7)
D - Tegenovergestelde van de voordeur (13)
E - Niet naast de (slaapkamer)deur (3,2,3,3,3,3)
F - Duurzaam doorzichtig (10)
G - Hier wonen Maxima en Willem Alexander (3,9,4)
H - Hoort bij de praatstoel (13)
I - Geen ruimte in een onderpand (10)
J - Zij tappen huurders af (13)
K - Ouderlijk huis (14)
L - Dat stel woont samen (4,5,3,3)

M - Het doen van de afwas (12)
N - Hier zit ze om haar te laten verzorgen (12)
O - Zitplaats met slecht zicht (8)
P - Verblijfsvergunning (9)
Q - Die vloer is moeilijk te leggen (6,6)
R - Zij is verwant aan de bankbediende, 
  de bureauambtenaar en de bedgenote (9)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Hilde Roijmans uit Netersel

met de oplossing: 
‘toiletgarnituur’

Hilde heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

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

Cryptofilippine
In en om het huis

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 10
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4 7 5 9
3 4 2

6 1 9 5
6 2 7

3 8 5 1
9 8 7

2 7 1 6
5 4 3

4 8 2 1
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LuchtacrobatenLuchtacrobaten

2 dieren
Een kikker, maar welk dier wordt hij als je het 90 graden tegen de klok in draait?
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De Kempen en de paardensport

Met je paard eropuit trekken 
kan in alle seizoenen en waar 
kan dat beter dan in ons eigen 
mooie gebied? Steeds meer 
ruiters en menners ontdekken 
ons verrassend gebied en rijden 
zorgeloos op het ruiternetwerk 
met knooppunten. Bij Visit Bla-
del en Visit Reusel-De Mierden 
is een  gratis knooppuntenkaart 
van het ruiternetwerk verkrijg-
baar.

“Paardrijden in de Kempen” staat voor een gevoel van vrijheid in onze bourgondi-
sche, gastvrije regio. Een zeer uitgestrekt rijgebied met veel onverharde routes (zand-
wegen) zonder obstakels en met beperkte oversteek van wegen. Goede parkeer- en 
startlocaties en voorzieningen om heerlijk te eten, een gezellig drankje te doen en 
te overnachten, want er zijn ook diverse plaatsen waar het paard kan logeren. Het 
landschap van de Kempen vertelt verhalen, maar is ook ‘gewoon’ om van te genieten. 
Op de vele (zand)paden kun je als ruiter of menner je hart ophalen. Over de heide, 
door het bos, langs slingerende beken, misschien zelfs een stukje over de grens? 

Op de speciale pagina over paardrijden op de websites www.visitbladel.nl en 
www.visitreuseldemierden.nl vind je meerdere themaruiterroutes. Tuig op, span in en 
trek eropuit. Ga paardrijden met een verhaal. 

Meldpunt:
Als er onverhoopt onderweg een paaltje mist of scheef staat, je een omgevallen 
boom of een diepe kuil tegenkomt vinden we het fijn als je dit meldt via de website 
https://www.visitbrabant.com/nl/routes/meldpunt zodat alles op de juiste plaats 
terecht komt en er iets aangedaan kan worden!

P.s.  kom je op je fiets of te voet iets tegen dan mag het natuurlijk ook gemeld worden, 
bedankt voor jullie medewerking. Samen maken we de Kempen sterk!

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

Met je paard eropuit trekken 
kan in alle seizoenen en waar 
kan dat beter dan in ons eigen 
mooie gebied? Steeds meer 
ruiters en menners ontdekken 
ons verrassend gebied en rijden 
zorgeloos op het ruiternetwerk 
met knooppunten. Bij Visit Bla-
del en Visit Reusel-De Mierden 
is een  gratis knooppuntenkaart 
van het ruiternetwerk verkrijg-

“Paardrijden in de Kempen” staat voor een gevoel van vrijheid in onze bourgondi-

EERSEL - Omdat de muziekmiddagen in 
het Kempenmuseum aan de Kapelweg 2 
in Eersel afgelopen zomer zo in de smaak 
vielen bij het publiek, vroegen veel bezoe-
kers zich af of het niet mogelijk was om in 
de winter ook iets met muziek in het muse-
um te doen. Aan hun verzoek werd gehoor 
gegeven in de vorm van drie zogenoemde 
Snertconcerten.

Zondag 19 maart is het de beurt aan Mrs. P. 
Rules met een uitgesteld snertconcert, omdat 
een eerder optreden niet door kon gaan van-
wege ziekte van de zangeres. De band speelt 

zowel ingetogen als uitbundige akoestische 
covers met een persoonlijke twist, geïnspi-
reerd door onder andere Bob Dylan, Tom 
Waits, Beth Hart en John Lennon. 

De deuren zijn vanaf 14.00 uur geopend en 
het optreden begint om 14.30 uur. Uiteraard 
kan een kop snert daarbij niet ontbreken.

Omdat het Smokkelkot niet meer dan zo’n 
70 bezoekers kan herbergen moet vooraf 
een plek worden gereserveerd. Dat kan via 
e-mail: receptie@kempenmusem.nl en tele-
fonisch: 0497-515649. De entree is gratis.

Snertconcert met Mrs. P. Rules

VERMAAK
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De grootste relax 
specialist van Brabant 

Altijd 250 stoelen 
direct uit voorraad  

Nederlandse Merken 
De Toekomst - Gealux

Maat XS tot XXL
Voor de deur parkeren 

DITZIT.NL  

Dinsdag t/m zaterdag 
10 - 17 uur

Dorpsstraat 15 Riethoven 040-2013103 

Wij gaan ons magazijn aanpassen 
Daarom nu  

15-50% korting* 
Op onze voorraad Relaxfauteuils 

Banken en eetkamer stoelen 
* korting over de adviesprijs en alleen in de winkel op=op
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Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft dinsdag 21 maart een lezing in Cultureel Centrum Den Herd

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
BLADEL - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwik-
keling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld 
is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Marco 
Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed tes-
tament veel familieleed én geld besparen. 

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch 
kan het leven van een achterblijvende partner na een over-
lijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van 
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wets-
wijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk 
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament 
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een 
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong. 

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak ge-
dacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco 
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft 
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. 
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheek-
vrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschul-
digd kan zijn.” 

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de over-
blijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstleven-
de is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn wel-
iswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen 
een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. 

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco 
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de 
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft wel-
iswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder 
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel 
direct afrekenen. 

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het me-
rendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?” 

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen 
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig 
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen 
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel 
even doen.” 

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een nota-
ris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco 
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld 
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of pra-
ten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je 
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testa-
ment voor zich uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal no-
tariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij 
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opge-
steld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en rela-
tief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis 
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar 
een concept-testament in begrijpelijke taal. 
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen 
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” 
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedra-
ma’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “ 

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan 
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-
schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. 
Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht 

vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het 
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de part-
ner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam 
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om 
toestemming moet vragen.”

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de 
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en part-
ners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.”

Lezing op locatie
Dinsdag 21 maart om 19:30 uur geeft Marco Driesprong 
een lezing over de noodzaak van een testament en leven-
stestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u 
in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar                    
085 - 8000 101. 

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezing. U 
bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, 
tablet of smartphone.

Locatie:   Cultureel Centrum Den Herd  
  Emmaplein 4   
  5531 HM Bladel
Datum:   dinsdag 21 maart 2023
Aanvang:   19:30 uur

Inschrijven kan via:   www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 101www.erfrechtplan.nl

085 - 8000 101
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Solliciteer nu!
Mail naar
arjanlemmens@broeckx.nl
of bekijk de vacature online

-Doorgroeimogelijkheden
-Goed salaris
-Innoverend bedrijf
-Positief en (h)echt team
-Toonaangevende speler
in de recycling

Esbeek

Allround administratief
medewerk(st)er

VACATURE

Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie. Je werkt hierbij
zelfstandig aan afwisselende taken. Naast administratieve werkzaamheden werk
je bijvoorbeeld ook aan verzuimregistratie, overurenregistratie en
contractbeheer.

Een verantwoordelijke en brede functie binnen een familiebedrijf, werkzaam in
een wereldmarkt.

Alexiastraat 32
6031 DD Nederweert

T 0495-524062
E atjreijnders@gmail.com

IBAN NL32 RABO 0166 9268 79  |  KVK 13036040  |  BTW ID Nr. NL001296075B36
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Ben jij ook klaar met de verhalen van de 
landelijke partijen in Den Haag? Kies dan 
op 15 maart bij de Provinciale Staten ver-
kiezingen voor één van de ruim 70 kandi-
daten van Lokaal Brabant (lijst 11).

Lokaal Brabant wordt gesteund door een 
groot aantal gemeentelijke politieke partijen 
uit heel Brabant. Veel kandidaten op de kies-
lijst van Lokaal Brabant zijn ook al actief in 
de gemeentepolitiek. Samen stropen zij hun 
mouwen op voor Brabant.

N284
Eén van de kandidaten op de kieslijst van Lo-
kaal Brabant is Kempenzoon Davy Jansen uit 
Bladel. “Lokaal Brabant wil zich inzetten voor 
een mooier, duurzamer en leefbaar Brabant”, 
vertelt Davy. “Verder willen wij meehelpen aan 
een oplossing voor het feit dat veel inwoners 
van uit de Kempengemeenten nu dagelijks in 
de file staan op de provinciale weg N284. Dit is 
de regionale verbindingsweg vanuit de Kem-

pen richting Eindhoven en Tilburg en het voor-
portaal voor de Brainport regio. De gemeenten 
in de Kempen zijn niet verantwoordelijk voor 
deze weg, maar wij voelen de verantwoorde-
lijkheid richting onze inwoners wel.”

Politiek van onderop
Jansen, nummer 3 op de kieslijst van Lokaal 
Brabant, benadrukt dat een sterke lokale partij 
in Provinciale Staten belangrijk is. “Lokaal Bra-
bant wil samen met de inwoners bouwen aan 
Brabant. Daarbij zetten wij in op politiek van 
onderop. De provincie is er voor de Braban-
ders. Dus geen opgelegde dictaten vanuit Den 
Haag, maar besluiten op basis van onafhanke-
lijke informatie vanuit de Brabantse gemeen-
ten. Dat is waar Lokaal Brabant voor staat en 
waar ik mij samen met de andere kandidaten 
van Lokaal Brabant graag voor wil inzetten. 
Dus op 15 maart: geen Haags verhaal, kies 
Lokaal!” Voor meer informatie zie: 

www.lokaal-brabant.nl

Geen Haags verhaal, kies Lokaal op 15 maart
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De Houtwinkel
Industrieweg 3
5531 AD Bladel
dehoutwinkelbladel.nl

JT Techniek
Hofstede 14
5541 SJ Reusel
jttechniek.com

DDMW
Hofstede 20
5541 SJ Reusel
ddmw-bladel.nl

Moeskops Grafisch
Smaragdweg 14
5527 LB Hapert
moeskopsgrafi sch.nl

Van Ham Tenten & Podia
Hallenstraat 20
5531 AB Bladel
vanhamtenten.com

Votech
Hamelendijk 4
5541 RA Reusel
votechbv.com

ApotheekZorg Farmacie
Rond Deel 12
5531 AH Bladel
apotheekzorg.nl

Oktober | Floriaan
Wielewaal 10
5531 LJ Bladel
zorginoktober.nl/huizen/bladel/fl oriaan/

Apex International
Metaalweg 8
5527 AK Hapert
apexinternational.com

Landal Het Vennenbos
Schouwberg 7
5527 JH Hapert
landal.nl/parken/het-vennenbos

Dart meevoor toffeprijzen!

KSE Process Technology B.V.
Rondweg 27
5531 AJ Bladel
ksegroup.com

Letterzoek-tocht metleuke prijzen

Delpharm Bladel 
Industrieweg 1
5531 AD Bladel
delpharm.com

Zaterdag 25 maart
10.00 tot 16.00 uur

Een greep uit de deelnemende bedrijven bij jou in de buurt:

René Schönefeld B.V. & Koster Keunen
Raambrug 3
5531 AG Bladel
reneschonefeld.com - kosterkeunen.eu

Faes
Hamelendijk 2
5541 RA Reusel
faes-packaging-solutions.com

ATD Machinery B.V.
Smaragdweg 30
5527 LB Hapert
atdmachinery.com

Willems Baling Equipment
Smaragdweg 20
5527 LB Hapert
willemsbaling.nl

Buitengewoon Kinderopvang
Ganzestraat 27
5527 JA Hapert
kinderopvangbuitengewoon.nl

Neem deelaan deboerenspelen!

Kraakman Reusel
Hamelendijk 1C
5541 RA Reusel
kraakman.com

VDL TIM
Energieweg 2
5527 AH Hapert
vdltimhapert.nl

Quooker
Steenslag 3
5531 MC Bladel
quooker.nl

FittinQ (lampenlicht)
Smaragdweg 52
5527 LB Hapert
lampenlicht.nl

Pon Energy Rental BV 
Hallenstraat 16
5531 AB Bladel
ponenergyrental.com

VGI Groep
Smaragdweg 49
5527 LA Hapert
vgiwillems.nl

Premier Tech Hapert
Diamantweg 67
5527 LC Hapert
ptchronos.com

Diffutherm 
Smaragdweg 50
5527 LB Hapert
diff utherm.nl

Smurfit Kappa Recycling
Hallenstraat 23
5531 AB Bladel
smurfi tkappa.com

Gemeente Reusel- de mierden 
Kerkplein 3
5541 KB Reusel
reuseldemierden.nl

Zorgboerderij Hapert
Ganzestraat 27
5527 JA Hapert
zorgboerderijhapert.nl

Race met
een echte

robot!

Open Bedrijven Dag, hét event waar bedrijven tegelijkertijd hun deuren openen.

openbedrijvendag.nl

En nog véél meer...

CHECK ALLE
DEELNEMERS!

Kom langs 
bij de 

Poppen-
Dokter
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DA IS ER INNE VAN ONS TOUR 2023 

14 FEB - Jongerencentrum Luuk Geldrop
16 FEB - 't Trefpunt Achtse Barrier Eindhoven                  
28 FEB - wijkgebouw Veldwijzer Veldhoven               
01 MRT - Theater De Hofnar Valkenswaard
21 MRT - Speciale editie Tongelre Eindhoven
23 MRT - voetbalkantine Bladella Bladel

op alle data van

16:00 - 18:00

> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Voorstelling ‘Da is er inne 
van ons’ maakt mentale 
gezondheid bespreekbaar
De ‘Da is er inne van ons tour’ is een serie 
voorstellingen waarbij we als gemeenten 
samen met de makers van de Stormkamer op 
interactieve wijze moeilijke thema’s rondom 
mentale gezondheid ter sprake brengen. De 
bijeenkomst bestaat voor een gedeelte uit een 
voorstelling en aansluitend volgt een gesprek. 
Iedereen is welkom.

Voorstellingen door de hele regio
De theatervoorstellingen worden gecreëerd vanuit 
gesprekken met inwoners, experts en ervarings-
deskundigen. Unieke personen en gedachten 
worden in de spotlight gezet, verschillende per-
spectieven op mentale gezondheid worden belicht. 
Mentale problemen horen immers net als carnaval 
en liefdesverdriet bij het gewone leven. 

Heb jij zelf mensen in jouw omgeving die extra 
ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen wonen of heb je zelf behoefte aan meer 
informatie over dit thema? Kom dan naar de gratis 
voorstelling op donderdag 23 maart: 
16.00-18.00 uur bij voetbalvereniging Bladella, 
Bossingel 7 in Bladel.

Subsidieregeling innovatie Beschermd wonen
Beschermd Wonen regio Eindhoven heeft deze serie 
voorstellingen in het leven geroepen in het kader van 
de subsidieregeling Innovatie Beschermd wonen. We 
vinden het belangrijk dat ook mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn, deel uitmaken van onze samenleving. 
De regio Eindhoven is op zoek naar goede ideeën en 
initiatieven die kwetsbare inwoners helpen om te 
landen in hun nieuwe buurt. Om dat mogelijk te 
maken stelt de regio subsidies beschikbaar. Onder 
andere met deze voorstellingen wil de regio de 
komende drie jaar aandacht vragen voor het thema 
mentale gezondheid en voor de subsidieregeling. 

Meer informatie over de subsidieregeling is online te 
vinden op de webpagina www.eindhoven.nl/
bestuur-en-beleid/beleid/subsidies/regionale-
subsidieregeling-innovatie-beschermd-wonen.

Zoektocht nieuwe burgemeester
De gemeente Bladel is op zoek naar een nieuwe 
burgemeester. Eind januari hebben we afscheid 
genomen van burgemeester Remco Bosma. 
Daarmee is de zoektocht naar een nieuwe 
burgemeester begonnen. De benoemings-
procedure voor een nieuwe burgemeester 
eindigt naar verwachting in oktober 2023 met 
de beëdiging van de nieuwe burgemeester. Tot 
dat moment neemt Willibrord van Beek het 
burgemeestersambt in de gemeente Bladel 
waar.

Inwonersonderzoek
In januari en begin februari is aan alle inwoners van de 
gemeente Bladel gevraagd om te laten weten wat voor 
burgemeester zij willen. Dat deden ruim 470 mensen! 
Ze zijn het er van harte over eens dat de burgemeester 
vooral informeel moet zijn. Ook blijkt dat mensen 
graag iemand zien die zich opstelt als een 
burgermoeder/burgervader en die daarbij gevoelens 
toont.

Profielschets
De vertrouwenscommissie, die bestaat uit de 
fractievoorzitters van de politieke partijen uit de 
gemeenteraad, heeft de resultaten van het 
inwonersonderzoek meegenomen bij het opstellen van 
het profiel voor de nieuwe burgemeester van Bladel. 
Afgelopen woensdag 8 maart heeft de gemeenteraad 
de profielschets vastgesteld en overhandigd aan de 
commissaris van de Koning Mr. Ina Adema. 

De gemeenteraad gaat op zoek naar een burgemeester 
die gaat en staat voor de bloei van de gemeente 
Bladel. Een verbinder in de samenleving, een aanjager 
op het gemeentehuis en een ambassadeur in de regio. 
Iemand die mensen en belangen verenigt. Doelgericht, 
zelfbewust en met een groot hart voor onze inwoners. 
De hele profielschets is te lezen via de knop ‘Zoektocht 
naar een nieuwe burgemeester’ op onze website: 
www.bladel.nl/bestuur. Daar is ook andere informatie 
te vinden over de sollicitatie- en aanstellingsprocedure.

Half maart 2023 stelt de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature voor 
burgemeester van de gemeente Bladel open.

Vervolgproces
De commissaris van de Koning maakt een eerste 
selectie van de kandidaten. In overleg met de 
vertrouwenscommissie wordt een definitieve selectie 
gemaakt. Dan volgen de sollicitatiegesprekken. 

De vertrouwenscommissie adviseert de gemeenteraad 
welke twee kandidaten benoemd zouden kunnen 
worden. Tijdens de raadsvergadering in juli 2023 stelt 
de gemeenteraad de aanbeveling vast. Dan wordt 
duidelijk welke kandidaat de gemeenteraad als nieuwe 
burgemeester wil.

De aanbeveling gaat, samen met het advies van de 
commissaris van de Koning, naar de minister van BZK. 
Er vindt een uitgebreide screening plaats voordat de 
minister de kandidaat voordraagt voor benoeming aan 
de Koning. De Koning benoemt de nieuwe 
burgemeester naar verwachting in de zomer bij 
Koninklijk Besluit.

In oktober wordt de nieuwe burgemeester 
geïnstalleerd in de gemeente en beëdigd door de 
commissaris van de Koning in een bijzondere 
raadsvergadering.
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Wanneer kun je stemmen?

Provinciale staten- en 
waterschapsverkiezingen

provinciale staten en de algemeen besturen van de 
waterschappen. Door te stemmen bepaal je mee wie 

en het waterschap beslissen.

Kun je niet zelf 
naar het stemlokaal?
Bijvoorbeeld omdat je besmet bent met het 
coronavirus of omdat je op vakantie bent? 
Iemand anders kan voor jou stemmen. Dat 
kan op twee manieren:

Via een onderhandse volmacht
Vul de achterkant van je stempas in. Geef 
je stempas mee aan de persoon die voor 
jou gaat stemmen. Geef ookeen kopie van 
je identiteitsbewijs mee. Dit  mag ook een 
foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. 
Zorg dat de foto goed leesbaar is.

Via een schriftelijke volmacht
Vraag hiervoor een formulier aan bij je 
gemeente. Jijen de persoon die voor jou gaat 
stemmen, vullen het formulier in. Het 
formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 
binnen zijn bij de gemeente.

Stempas kwijt of beschadigd?
Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas
aan. Dit kan aan de balie van het gemeentehuis tot 
14 maart 2023 12.00 uur. 

Waar kun je stemmen?
Kijk voor een stemlokaal bij jou in de buurt op de website 
van de gemeente of op waarismijnstemlokaal.nl. 
Kort voor de verkiezingen ontvang je thuis ook een 
overzicht met alle stemlokalen.

Toegankelijkheid stemlokaal
Heb je vragen over de toegankelijkheid van het 
stemlokaal? Op waarismijnstemlokaal.nl staat welke 
stemlokalen (extra) toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld 
slechtzienden of mensen in een rolstoel. In de gemeente 
Bladel zijn alle stemlokalen voor iedereen toegankelijk.

Wat heb je nodig om te stemmen?
Je stempas: Je hebt deze uiterlijk 1 maart 2023
ontvangen.

Je identiteitsbewijs: dat kan een paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. 
Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Meer informatie?
Kijk op www.bladel.nl/verkiezingen
of op elkestemtelt.nl.

Wil je in een andere gemeente stemmen?
Dan moet je een kiezerspas aanvragen. Dit kan uiterlijk 
tot 14 maart 2023 om 12.00 uur aan de balie van het
gemeentehuis. 

Bij de provinciale statenverkiezingen en de waterschaps-
verkiezingen kun je met een kiezerspas stemmen in alle 
stemlokalen binnen jouw provincie of waterschap.

Op wie kun je stemmen?
Op de website van je provincie en 
waterschap vind je informatie over de 
politieke partijen en kandidaten die 
meedoen aan de verkiezingen.

Voor de verkiezingen ontvang je thuis de 
kandidatenlijsten. Op de websites van de 
partijen lees je de plannen.
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 21 februari 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Beslissing op bezwaar
1.  De bezwaarschriften van 4 bezwaarmakers worden 

ontvankelijk en ongegrond verklaard in 
overeenstemming met het advies van de 
bezwaarschriftencommissie en het bestreden besluit 
in stand te laten;

2.  Het bezwaarschrift met het kenmerk 17284636 
wordt niet-ontvankelijk verklaard in 
overeenstemming met het advies van de 
bezwaarschriftencommissie.

3.  Het verzoek om proceskostenvergoeding van alle 
bezwaarmakers worden afgewezen.

Beslissing op bezwaar inzake het besluit waarbij 
verbeurde dwangsommen worden ingevorderd
1.  Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk en 

ongegrond verklaard in overeenstemming met het 
advies van de bezwarencommissie en het bestreden 
besluit wordt in stand gelaten;

2.  Het verzoek om vergoeding van de proceskosten 
worden afgewezen.

Binnen het Basisteam De Kempen werken de 
gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, 
Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre samen 
aan veiligheid. Een greep uit de resultaten van 
2022 laat zien dat in deze gemeenten tientallen 
kilo’s verdovende middelen in beslag werden 
genomen, 15 hennepkwekerijen werden 
ontmanteld, tientallen aanhoudingen werden 
verricht voor het bezitten, vervaardigen of 
verhandelen van harddrugs, diverse panden zijn 
gesloten en er werden naheffingen opgelegd. Dit 
blijkt uit het ‘Jaaroverzicht ondermijning 
Basisteam De Kempen 2022’, dat onlangs in de 
acht gemeenten is gepresenteerd.

Samenwerking maakt sterk
Ondermijnende criminaliteit zorgt voor grote 
problemen. Voorbeelden van ondermijning zijn 
bijvoorbeeld wietplantages op zolder en XTC-labs in 
woonwijken of in schuren in het buitengebied. Of denk 
aan inwoners of bedrijven die crimineel geld witwassen 
of frauderen met vastgoed, overheidssubsidies of 
aandelen. 

Dit soort veiligheidsvraagstukken beperken zich niet tot 
gemeentegrenzen. Daarom werken de gemeenten in 
Basisteam De Kempen en in de rest van Oost-Brabant 
samen op het gebied van integrale veiligheid en 
handhaving. Dat versterkt de slagkracht en bovendien 
wordt kennis en expertise met elkaar gedeeld.
Het netwerk van samenwerkende partijen is inmiddels 
groot. Zo werken de acht gemeenten in Basisteam De 
Kempen nauw samen met de Taskforce-RIEC Brabant-
Zeeland, Politie, OM, Belastingdienst, de Nederlandse 
Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), Enexis, Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst (GGD), Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), woningcorporaties, 
bedrijventerreinen en zorg- en welzijnsinstellingen.

De samenwerking heeft het afgelopen jaar een groei 
doorgemaakt. Waarnemend burgemeester Willibrord 
van Beek van de gemeente Bladel vertelt: “Het is 
belangrijk dat er een goede basis is voor samenwerking 
want samen kunnen we ondermijnende criminaliteit 

beter in beeld krijgen. Wat speelt er, hoe groot is het en 
hoe pakken we dat aan? Door dat goed te weten, 
kunnen we ondermijning beter aanpakken. En we blijven 
ons inzetten om meer bekendheid te geven aan allerlei 
vormen van dit soort criminaliteit. Daar zijn we in de 
gemeente Bladel al een paar jaar heel actief mee.” 

Versterking van de weerbare overheid en 
weerbare samenleving
Naast tal van acties om ondermijning aan te pakken was 
er aandacht voor bewustwording, vergroten van de 
meldingsbereidheid, weerbaarheid en preventie. Zorg-, 
jeugd-, en veiligheidsdomein werken daarvoor nauw 
samen. Zo zijn er inzetten geweest van de ‘bijtende 
bende’; een initiatief om de bewustwording rondom 
milieuschade door drugsafval te vergroten. Verder zijn 
onder de noemer ‘Veilig ondernemen’ voorlichtingsacties 
gehouden voor ondernemers om signalen van 
ondermijning te onderkennen en te melden. Tot slot 
werden tientallen toezichthouders/ handhavers getraind 
in het herkennen van ondermijningssignalen. 

Melden helpt!
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties 
melden door anoniem contact op te nemen met Meld 
Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Melden kan ook bij de 
politie via 0900 88 44.

Meer aandacht voor ondermijnende criminaliteit

Verplaatsing Geldmaat 
aan de Markt 7, Bladel 
Vanwege werkzaamheden zijn alle automaten 
op deze locatie sinds 6 maart buiten gebruik. 
Er zullen nieuwe automaten komen bij het 
gemeentehuis. Vanaf eind maart zijn deze 
automaten beschikbaar. In de tussentijd kun 
je terecht bij onderstaande locaties of 
raadpleeg de Geldmaat Locatiewijzer via: 
locatiewijzer.geldmaat.nl. 

De dichtstbijzijnde alternatieve locaties zijn: 
Biljetten opnemen: 
Sniederslaan 53, Bladel (gevestigd in de Albert 
Heijn), openingstijden 07:30 – 21:00 uur.
Sniederslaan 51, Bladel (gevestigd in de Primera), 
openingstijden 09:00 – 18:00 uur. 

Sealbag storten: 
Kerkplein 3, Reusel, 
openingstijden 07:00 – 23:00 uur
Nieuwstraat 9, Eersel, 
openingstijden 07:00 – 23:00 uur.

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Bleijenhoek 42, plaatsen naambord in voortuin.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•       Ganzestraat 42A, verbouwen en uitbreiden van 

een bestaande schuur tot praktijkruimte en het 
plaatsen van reclame. Datum besluit: 23-2-2023.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hoogeloon
•       Ir. Mettropweg 1, uitbreiden van een loods. 

Datum besluit: 23-2-2023.

Vergunning APV-bijzondere wet

Heel Bladel, Hapert en Netersel
•       Collecteweek voor 15 aangesloten CBF erkende 

goede doelen 10 april t/m 15 april. Datum besluit: 
27-2-2023.

Hoogeloon
•       Heieind 2, toneelvoorstelling in een stal op 

18, 19, 24, 25 en 26 maart. Datum besluit: 
28-2-2023;
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 14-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersel week 04-2023 t/m week 40-2023 Aannemingsbedrijf J. van Esch (Cromvoirt)
3. Aanleg tijdelijke bushalte, N284 Hapert week 08-2023 t/m week 14-2023 Aannemingsbedrijf KWS Infra BV (Eindhoven)  
4. Fase 2 ombouwen voetpad/fietspad Europalaan-Helleneind  Bladel week 09-2023 t/m week 30-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
5.  Versteviging kantopsluiting rijbaan en planten van bomen   week 09-2023 t/m week 16-2023 Uitvoering: Roos Groep (Bladel) en Idverde (Veldhoven)  

Kranenberg Casteren en De Hoeve Netersel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kun je contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

 @gemeentebladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
www.panelinwoners.nl/bladel

•       Molenweg 5A, wijzigen van het dak van een 
varkensstal. Datum besluit: 24-2-2023.

Gemeente Bladel
•       Vervoer personen in een huifkar achter een 

tractor. Datum besluit: 1-3-2023.

Hapert
•       Kermisterrein bij wagen van Hulp in Nood, loterij 

ter ondersteuning van de activiteiten van Hulp in 
Nood verkoop loten 22 t/m 28 mei en loterij 
17 t/m 20 juni. Datum besluit: 23-2-2023.

Bladel
•       Tipmast en heksenboom, donateursactie en 

wandeltocht op 30 april 2023 voor de Vereniging 
Angelman Syndroom Nederland. Datum besluit: 
28-2-2023.

Netersel
•       De Ruttestraat 5, verbouwen van een schuur. 

Datum besluit: 24-2-2023.

Melding APV-bijzondere wet

Hapert / Netersel
•       locatie Wielerclub “Het Snelle Wiel” (Burg. van 

Woenseldreef 37 in Hapert) en 
mountainbikeparcours “Dak van Netersel” (Heike-
Netersel), organiseren van een Grote Prijs (GP) 
combinatiewedstrijd: tijdrit en XCO op 16 april 
2023.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Kloostertuin (achter 
Beatrixlaan 23), Bladel”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 2 februari 2023 het 
bestemmingsplan “Kloostertuin (achter Beatrixlaan 23), 
Bladel” ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het 
toevoegen van één levensloopbestendige woning en 
ligt op Beatrixlaan 23, 5531 HA Bladel. Tegen het plan 
zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan 
niet is gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 
10 maart 2023 tot en met donderdag 20 april 2023 ter 
inzage bij het KCC. Je kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;

-  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging t/m donderdag 20 april 2023. Het 
beroepschrift moet worden gestuurd naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 21 april 2023. Het 
instellen van beroep schort de werking van het besluit 
niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State om voorlopige voorziening vragen. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kun je 
contact opnemen met de heer B. Hurkens van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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ERVAREN  MONTEUR
Solliciteren of meer informatie? Mail dan naar ericjansen@pvandeven.nl of bel naar 06-53352392

SUZUKI 
VITARA

€20,-
PRIVATE LEASE KORTING

P/M*

€1.500,-
INRUILVOORDEEL

* Korting van toepassing op maandelijkse leasetarief voor alle uitvoeringen Vitara en S-Cross, ongeacht looptijd en kilometrage. Actie geldig voor private lease contracten gesloten tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2023 • Het vermelde private lease 
tarief is inclusief €20,- korting • Korting niet te gebruiken in combinatie met andere acties • Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl/actie • Suzuki Private Lease wordt u aangeboden door Suzuki Financial Services • Toetsing en registratie bij BKR • 
Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl. Autotelex inruilwaardebepaling. Gemiddeld brandstof verbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 5,2 – 5,9 l/100 
km; 19,2 – 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 119 – 132 g/km.

De Vitara, de stoere en betrouwbare SUV. 
De alles maar dan ook echt álleskunner. Jouw multifunctionele Vitara heeft een modern 
en herkenbaar SUV-design, mooi! Hij schittert van de geavanceerde technieken, het 
Suzuki Multimedia System en het Suzuki Safety System Pro omdat veiligheid belangrijk 
is. Als zuinige en super betrouwbare allroader werd de Vitara in 2020 door de ANWB 
uitgeroepen als meest waardevaste auto, méér dan mooi! En Suzuki is in 2022 zelfs 
uitgeroepen tot het meest betrouwbare automerk door de Consumentenbond. Uit het 

onderzoek kregen alle Suzuki’s een zeer hoge score, gemiddeld een 8,5 en de Vitara 
zelfs een 8,9, om in te lijsten! Hiermee behoort de Vitara tot de betrouwbaarste auto’s 
van het onderzoek. Niet voor niets krijg je op jouw auto maar liefst 6 jaar garantie. 
Je kan namelijk altijd rekenen op onze solide en veilige techniek. De Vitara is al 
verkrijgbaar vanaf €27.995,- of vanaf €415,- private lease p/m.* Kom ‘m bewonderen 
in de showroom of plan meteen een proefrit in jouw Vitara.

Kom snel langs bij
Auto Winters
Dragonder 25 · 5554GM Valkenswaard

Tel 040-2045678 · suzuki.nl/autobedrijf-winters-bv

De Auto Avenue Tilburg B.V.
Kapt. Hatterasstraat 11 · 5015 BB Tilburg

Tel 013-5443330 · suzuki.nl/de-auto-avenue-gijsbers
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

ZONDAG 12 MAART

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

  
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.

ROCK 'N ROLL HAPPENING MET
DE BAND DUTCH KATZ
Locatie: Kruidenlucht, Kranenberg 18,
Casteren. Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 5,00.
Sfeer uit de tijd van jukeboxen, vetkuiven en
pettycoats. Met aanwezigheid van echte
rock 'n roll dansers!

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!

KEMPENRUN HAPERT
Hardloopevenement. Locatie: MFA Hart van 
Hapert, Oude Provincialeweg 21, Hapert.
Tijd: 10.00 uur jeugdwedstrijd; 6,5 en 10 km
en halve marathon 11.00 uur.

VRIJDAG 24 MAART

CONCERT ‘PROOSTEN’
VAN OFGEZATBAND
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Kaarten bestellen via www.denherd.nl

LAGE MIERDSE MUZIEKAVOND
Locatie: De Ster, De Houtert 6, Lage Mierde.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree. 

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.
Kaartje: € 12,50 ex. € 1,00 ticketfree.

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.

ZONDAG 26 MAART

DUYSELS MUZIEK CAFÉ
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Aanvang: 16.00 uur. Entree: € 5,00.
3e editie met de band Mrs. P. Rules. 
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.

ZATERDAG 15 APRIL
ZONDAG 16 APRIL

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

WOENSDAG 26 APRIL

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

EventsEvents
theatertheater

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 18 maart

ROCK4
Back to Basic (muziek)
Met nummers van Pink Floyd, Faithless, 
Rag'n'Bone Man, Sting en vele anderen 
zal Rock4 ontroeren en inspireren. En na-
tuurlijk ontbreekt de humor niet!

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 23,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT



29 10 maart 2023Casters 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

Davy Jansen

Stem Nr.3
van lijst 11

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!

Imants is een snelgroeiend en internationaal georiënteerd productiebedrijf met 55 werknemers. In Reusel produceren we grondbewerkingsmachines voor klanten over de hele wereld. Of we nu 
leveren in Reusel of in Zuid-Amerika, wij streven altijd naar een hoge kwaliteit en tevreden klanten. Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers.

Dit bieden we jou  
Voor alle functies geldt een goede CAO met o.a. 26 verlofdagen en 13 ADV dagen. Werk in de 
winter 9 uur per dag en ben in juni en juli elke vrijdag vrij. Je krijgt bij ons de kans om jezelf te 
ontwikkelen, binnen en buiten je vakgebied. Bij Imants vinden we werkplezier erg belangrijk! 
Daarom zorgen we regelmatig voor een gezellig bedrijfsuitje. Samen met collega’s in een 
gezellig team breng je ons bedrijf elke dag een stapje verder. 

Interesse?  
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Heb je nog geen werkervaring? Dat is geen 
probleem, als je maar zin hebt om bij ons aan de slag te gaan. Bekijk onze bedrijfsfi lm, bezoek 
www.imants.com. Vragen? mail, bel of app met Jeroen Geerts: (0497) 64 24 33, info@imants.nl 

Oven operator (38u)                       

Vind je het leuk om warm staal om te zetten tot hoogwaardige, geharde machinedelen. 
Ben je fysiek in goede doen en hoort deze omschrijving bij jou? Ga dan aan de slag als 
oven operator bij Imants!
• Je hebt 2 rechterhanden
• Je werkt graag zelfstandig
• Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de oven
• Je vindt het leuk om nieuwe of verbeterde mallen mee te bedenken
• Je houdt ervan om afwisselend werk te doen

Montage medewerker (38u)

Vind je het leuk om de door Imants ontwikkelde en gemaakte machines te monteren, hou 
je van gezelligheid en hoort deze omschrijving bij jou? Ga dan aan de slag als montage 
medewerker bij Imants!
• Technisch inzicht
• 2 rechterhanden
• Affi  niteit met techniek/landbouw/mechanisatie

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom naar Imants!

Je kan rekenen op een zelfstandige functie en gevarieerd werk, geen dag is hetzelfde! 
Je maakt onderdeel uit van een uniek productieproces uit de Kempen.
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Bank Flint 
in meerdere opstellingen 
mogelijk
afgebeeld: hoekbank

Eetkamerfauteuils 
met hoge of lage 
rug, in stof of leder.
Tafel in meerdere 
uitvoeringen.

s e l e c t s t o r e

PERSOONLIJK ADVIES

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE
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ALLES WORDT DOOR ONS GEMETEN EN GEÏNSTALLEERD

6.000 m² COMPLETE WONINGINRICHTING
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in leder 
of stof maatwerk

WIJ NEMEN UW OUDE MEUBELEN MEE

RELAXFAUTEUILS   MERKEN     RAAMBEKLEDING    VLOERBEKLEDING
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Bank Flint 

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

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

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUISWIJ NEMEN UW OUDE MEUBELEN MEE

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.pro�ta.nlGestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.pro�ta.nl
uw �������
�	���
Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Als eigenaar van zonnepanelen ontvang je 
nu een teugleververgoeding voor de op-
gewekte stroom die je zelf niet gebruikt. 
De salderingsregeling waarin dit is vast-
gelegd wordt vanaf 2025 afgebouwd. Al-
thans, dit is het voorstel dat onlangs door 
de Tweede Kamer is aangenomen. Het is 
nu aan de Eerste Kamer om te bepalen of 
dit wetsvoorstel ook daadwerkelijk wordt 
ingevoerd. Wanneer de Eerste Kamer hier-
over besluit is door de komende verkiezin-
gen onduidelijk.

De afbouw houdt in dat eigenaren van 
zonnepanelen vanaf 2025 nog maar een deel 
van de stroom die ze terugleveren in min-
dering mogen brengen op de stroom die is 
verbruikt. Dit percentage daalt in 2025 in één 
keer met 36 procent en gaat daarna verder 
omlaag. Tussen 2026 en 2031 daalt het jaar-
lijks met 9 procent. Vanaf dat moment is 
het nog wel mogelijk om een vergoeding te 
krijgen voor de teruggeleverde stroom maar 
dan op basis van de werkelijk stroomprijs. De 

hoogte van deze vergoeding mag de energie-
leverancier zelf bepalen. Het kan daarom 
lonen een leverancier te zoeken met een 
hoog teruglevertarief.

Belangengroeperingen pleiten voor een mini-
male terugleververgoeding die het mogelijk 
maakt om de investering in zonnepanelen 
in ongeveer 7 jaren terug te verdienen. De 
Minister lijkt daar gehoor aan te gaan geven.

Ter verduidelijking nog een rekenvoorbeeld: 
in 2025 wekken je zonnepanelen dat jaar 
1500kWh stroom op die je niet direct kunt 
gebruiken. Die lever je dus terug aan het net. 
Daarvan mag 64 procent worden gesaldeerd: 
960 kWh. Voor de rest geldt dan de teuglever-
vergoeding van de leverancier. Deze zal 
lager zijn dan de prijs die je betaalt voor de 
stroom die je afneemt. De Minister wil nu in 
de wet opnemen dat de terugleverprijs wordt 
vastgesteld op minimaal 80 procent van het 
tarief dat je betaalt voor de stroom die je 
afneemt. 

We volgen de ontwikkelingen op de voet. 
Vragen kunnen gesteld worden aan het 
EnergieLoket.

www.kempenenergie.nl

Afb ouw salderingsregeling
Advies over energieverbruik

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEMPEN - Inzetten op recreatie kan een 
opwaardering van je eigen omgeving be-
tekenen. Welke gastvrijheid willen wij bie-
den en wat is daarvoor nodig?

Anne Marie Rossou (VISIT Oirschot) vertelt 
over kwaliteitsrecreatie en merkontwikkeling 
in het perspectief van het beekdal en Jasper 
van Deurzen (Kloosterpad) laat ons aan de 
hand van zijn Kloosterpad meekijken hoe lo-
kale identiteit ingezet kan worden voor een 
aantrekkelijk programma.  

Kennismarkt
Het tweede deel van de avond kun je zelf in 
gesprek gaan met Jasper en Anne Marie en 
met Karel Franken (herbestemming), Ineke 
Strouken (Immaterieel erfgoed)en Jim Steen-
bakkers (Visit Eersel) elk over hun eigen ex-
pertise op het gebied van recreatie en het 
eigentijds inzetten van lokale waarden en 
authenticiteit.

Wanneer: woensdag 15 maart. Tijd: 20.00 
uur. Waar: Kerkcafé Andreas, Andreasstraat 
10 in Oostelbeers. Aanmelden kan via email 
levedekleinebeerze@gmail.com

Kom je meedenken 
over recreatie in 
het beekdal van 
de Kleine Beerze?
Uitnodiging voor Kleine Beerze 
Koffi  edialoog op 15 maart

Onlangs ontving je als eigenaar of gebrui-
ker van een woning, gebouw of perceel de 
WOZ-beschikking. 

Heb je hier vragen over of ben je het niet eens 
met de WOZ-waarde die we hebben vastge-
steld? Neem dan contact met ons op via be-
lastingen@reuseldemierden of 0497- 650650. 
Of vul het formulier in op https://www.reusel-
demierden.nl/woz-waarde 

Onze taxateur neemt dan contact met je op. 
Als de beschikking onjuist is, passen we deze 
graag voor je aan.

Aanslag 
gemeentelijke 
belastingen en 
WOZ-beschikking

BLADEL - Handbalvereniging Saturnus uit 
Bladel houdt dit jaar weer een Paasactie. 
De leden van HV Saturnus komen op don-
derdag 16 maart met zakjes gemengde 
paaseieren langs de deur. 

In een zakje zit 200 gram eitjes. Een zakje 
kost € 3,- en voor twee zakjes betaalt u € 5,-. 
Hopelijk draagt u de vereniging een warm 
hart toe en koopt u een zakje eitjes. 

Wilt u graag wat meer zakjes kopen of vooraf 
al verzekerd zijn van heerlijke paaseitjes, is er 
ook altijd een voorverkoop. Wilt u uw werkne-
mers, kinderen of kleinkinderen verwennen 
met lekkere paaseieren dan kunt u deze bij 
de vereniging bestellen. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen 
naar paasactie@hvsaturnus.nl.

Paasactie 
HV Saturnus
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Beda Keukens staat al 40 jaar voor kwaliteit en maatwerk. Elke keuken 
vervaardigen wij van A tot Z in onze eigen fabriek in Bladel. 

Door de combinatie van industriële precisie en ambachtelijk vakmanschap leveren onze 
40 medewerkers elke dag topkwaliteit. Ook deel uitmaken van deze club? Vanwege de 
toenemende vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

PRODUCTIEMEDEWERKER AFMONTAGE M/V

Wat ga je doen?
• Afmonteren van keukenmeubelen
• Inpakken van keukenonderdelen
• Alle overige voorkomende werkzaamheden op de afdeling

Wie ben je?
• Een gemotiveerde medewerker met oog voor kwaliteit
• Je weet van aanpakken
• Kan goed werken in teamverband

Wat bieden wij je?
• Een gestructureerde werkomgeving met moderne machines en gereedschappen
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 43 vrije dagen
• Salaris in overeenstemming met de functie

Je kunt je sollicitatie met CV per e-mail richten aan:

BEDA keukenfabriek B.V.
T.a.v. de heer B. van Daal
info@bedakeukens.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

EEN BEDA KEUKEN KOOP JE NIET 
DIE LAAT JE MAKEN

Beda Keukens staat al ruim 45 jaar voor kwaliteit en maatwerk. 
Elke keuken vervaardigen wij van A tot Z in onze eigen fabriek in Bladel. 

Door de combinatie van industriële precisie en ambachtelijk vakmanschap leveren onze 
40 medewerkers elke dag topkwaliteit. Ook deel uitmaken van deze club?

 Vanwege de toenemende vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKER PRODUCTIE
Dit ga je doen:
Als productiemedewerker bij Beda Keukens in Bladel houd jij je vooral bezig met de volgende werkzaamheden:
• Assembleren van keukenkasten
• Inpakken van keukenonderdelen
• Alle overige voorkomende werkzaamheden

Elke dag houden wij ons bezig met het leveren van topkwaliteit. Lijkt dit jou wat? Lees dan snel verder!

Dit ben jij:
Beda Keukens staat al 45 jaar voor kwaliteit en maatwerk. Wanneer je bij ons aan de slag gaat als 
productiemedewerker, kan jij ervoor zorgen dat deze kwaliteit blijft! 
Waar zijn wij precies naar op zoek? Naar iemand die zichzelf herkent in de volgende punten:
• Een gemotiveerde medewerker met oog voor kwaliteit
• Je weet van aanpakken
• Kan goed werken in teamverband

Dit bieden wij jou:
• Een gestructureerde werkomgeving met vaste werktijden
• Moderne machines en gereedschappen
• 43 vrije dagen en het weekend begint vrijdag om 14:00 uur

Denk jij de geschikte kandidaat voor deze functie te zijn? Solliciteer dan direct en stuur je cv en motivatie naar 
Bram van Daal: bram.vandaal@bedakeukens.nl 

Vanwege de toenemende vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
Dit ga je doen:
Als commercieel medewerker binnendienst bij Beda Keukens in Bladel houd jij je vooral bezig met de volgende 
werkzaamheden:
• Verwerken van orders in ons ERP systeem
• Planning en werkvoorbereiding
• Beantwoorden van technische klantvragen

Elke dag houden wij ons bezig met het leveren van topkwaliteit. Lijkt dit jou wat? Lees dan snel verder!

Dit ben jij:
Beda Keukens staat al 45 jaar voor Nederlands kwaliteitsfabricaat. Wanneer je bij ons aan de slag gaat als 
commercieel medewerker binnendienst, kan jij ervoor zorgen dat deze kwaliteit blijft! 
Waar zijn wij precies naar op zoek? Naar iemand die zichzelf herkent in de volgende punten:
• Je bent een gedreven persoon met technisch inzicht
• Je hebt bij voorkeur ervaring in de hout-, meubel- of interieurbranche
• Je denkt in mogelijkheden en gaat praktisch te werk

Dit bieden wij jou:
• Een uitdagende, gevarieerde en zelfstandige functie
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 43 vrije dagen
• Salaris in overeenstemming met de functie

Denk jij de geschikte kandidaat voor deze functie te zijn? Solliciteer dan direct en stuur je cv en motivatie naar 
Bram van Daal: bram.vandaal@bedakeukens.nl 

Vanwege de toenemende vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

MEDEWERKER HOUTBEWERKING
Dit ga je doen:
Als medewerker houtbewerking bij Beda Keukens in Bladel houd jij je vooral bezig met de volgende 
werkzaamheden:
• Zelfstandig werken met diverse machines, gereedschappen en materialen
• Het op ambachtelijke wijze vervaardigen van keukendelen op maat
• Je bewaakt de kwaliteit van onderdeel tot eindproduct
Elke dag houden wij ons bezig met het leveren van topkwaliteit. Lijkt dit jou wat? Lees dan snel verder!

Dit ben jij: 
Beda Keukens staat al 45 jaar voor Nederlands kwaliteitsfabricaat. Wanneer je bij ons aan de slag gaat als 
medewerker houtbewerking, kan jij ervoor zorgen dat deze kwaliteit blijft! 
Waar zijn wij precies naar op zoek? Naar iemand die zichzelf herkent in de volgende punten:
• Je hebt ‘timmermansogen’, je werkt nauwkeurig en hebt enige affi niteit met de werkzaamheden
• Een energieke kracht met een fl exibele instelling
• Je weet van aanpakken en kan goed werken in teamverband 

Dit bieden wij jou:
• Een gestructureerde werkomgeving met vaste werktijden
• Moderne machines en gereedschappen
• 43 vrije dagen en het weekend begint vrijdag om 14:00 uur

Denk jij de geschikte kandidaat voor deze functie te zijn? Solliciteer dan direct en stuur je cv en motivatie naar 
Bram van Daal: bram.vandaal@bedakeukens.nl 

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

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

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

le

bijbaantj
e!

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT • LEUKE BIJVERDIENSTE • EIGEN TEMPO

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

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

•  Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 

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

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

 donderdag t/m zaterdag.

Wil je gaan bezorgen? Meld je dan nu aan!
Geef je gegevens aan ons door en wĳ  geven je 
alle informatie. Kĳ k ook op: www.bravom.nl
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Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!
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WERKEN AAN PRODUCTEN VOOR
DE AUTOMOTIVE INDUSTRIE
Bij VDL TIM Hapert werken we samen aan mooie onderdelen voor 

trucks en andere voertuigen. We bewerken giet- en smeedwerk 

en lassamenstellingen met behulp van een geautomatiseerd 

machinepark. Wil jij zien hoe dit in zijn werk gaat? Kom dan naar 

de Open Bedrijvendag op zaterdag 25 maart.

BEN JIJ VAN DE PARTIJ?
  Tijdens een hapje en een drankje vertellen we je graag 

meer over onze fabriek van de toekomst en jouw 

mogelijkheden bij VDL.  

• Werken met hightech machines

• Gezellige collega’s

• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Tot zaterdag 25 maart!

Meer informatie? 
Scan de QR code


ENERGIEWEG 2

5527 AH HAPERT

Ga naar vdltimhapert.nl

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

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wie zijn wij en wat doen wij?

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

Wij zijn op zoek naar een 

Junior Financieel Medewerker
voor 32-40 uur per week:

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

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

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

WIJ DOEN MEE!

Kom jij langs?

25 maart 2023
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Lokaal centraal
Als de partij, zonder politieke agenda, zetten wij de

lokale inwoners centraal. Wij zoeken contact en staan
daarvoor open. Daardoor kunt ook u meedenken met
uw kennis over de uitdagende keuzes die er gemaakt

moeten worden, ook in uw leefomgeving.

Gezond water
Onderzoek van water vinden wij zeer belangrijk, om zo

eventuele ziektes en medicijnresten op te sporen of
brandhaarden vast te stellen. Wij willen de waterzuiveringen

dusdanig inrichten dat er zo schoon mogelijk rioolwater geloosd
wordt op de beken en rivieren. Ook het afkoppelen van

hemelwater moet gesubsidieerd blijven.

Voelt als thuis
Het waterschap is aanwezig in het hele

dommelgebied. Door het rioolstelsel dat aanwezig is
in elk huis, maar ook buiten door het beheer en

onderhoud van onze beken, rivieren en controle van
ons zwemwater.

Daarom is het belangrijk dat onze inwoners kunnen
rekenen op een veilig en betrouwbaar waterschap.

Natuur en recreatie
Veel natuurgebieden zijn aantrekkelijk door het water. Deze

gebieden moeten we koesteren maar willen we wel open
houden voor iedereen. Onze beken en de omgeving zijn een

uitstekende plek om te recreëren. Daarvoor moeten ruime
mogelijkheden blijven met onze groeiende bevolking. Uiteraard
moet bij de aanleg van ruiter-, fiets-, wandel- en mountainbike
paden rekening worden gehouden met de kwetsbare natuur.

Droge voeten en voldoende water
Voldoende water is belangrijk voor mensen, dieren, landbouw en natuur. Wij willen
een betrouwbaar watersysteem dat water kan vasthouden in droge perioden en kan

bergen en afvoeren in natte tijden. We zullen samen de gevolgen van de
klimaatverandering aan moeten pakken en rekening moeten houden met de

verschillende wensen en belangen.

Gezond water
Actie nu, niet later

Stem lijst 6: Werken aan Water

Lijst 6
www.werkenaanwater.com.

De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

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

 265 
Relaxfauteuils in
onze Relaxstudio 
kom ze allemaal 
uitproberen.... 

Keuze uit: 
120 bankstellen
200 vloerkleden
600 eetkamerstoelen
425 eettafels
265 relaxfauteuils
240 kasten

Alles thuis
geleverd en 
vakkundig
gemonteerd.
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Waterontharders

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

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie
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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.

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.

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

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

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,-. 
Tel. 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.

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.

Koivissen en staande Westminster klok. T.e.a.b. 
Tel. 06-11365459.

Jonge algeneters, € 5,00 p.st.
Tel. 06-15272231/06-42452709.

Grohe keukenkraan, € 75,-. 
Tel. 06-47909629.

Ferm 5 speed kolomboormachine met extra 
materiaalklem, i.g.st. € 40,-. Tel. 06-20999138.

Creusen slijpmachine incl. 2 stenen en 
polijstborstel + polijstvet, met handleiding, 
i.g.st. € 35,-. Tel. 06-20999138.

Maxi-cosi Rodi XP, z.g.a.n. 15-36 kg. € 50,-.
Tel. 0497-643588.

Nieuwe PSV-shirt, maat XXL, met 
handtekeningen van Jurgen Dirkx, Bommel, 
Eric Gerrits, Ernie Brandts. Jaren 1995/1996. 
€ 25,-. Tel. 06-23863927.

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.

GEZOCHT: Gepensioneerde vismaat. Geen 
snoek. Tel. 06-22668215.

GEZOCHT: Landbouw- of bosgrond, omgeving 
Bladel. Tel. 06-23809981.

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.

VERLOREN: Huissleutel met Smiley sleutel-
hanger en flessenopener op 18 febr. in buurt 
van Burg. Gremstraat, Hapert. Tel. 06-23512279.

VERLOREN: Fietssleutel met display in Rih 
tasje op 23-02 in Sniederslaan t.h.v. Intertoys en 
Kruidvat in Bladel. Tel. 0497-381635.

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

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: 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.

 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

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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!

Bezorgklacht?
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DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

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

Laatste Kempische Huiskamer Quiz
Opgeven kan nog tot en met 12 maart

De derde en tevens laatste Huiskamerquiz van de Kempen staat op het punt van 
beginnen. In coronatijd organiseerde Nick Dierckx de eerste, die zo goed beviel dat 
het jaar erna de tweede quiz van start ging. Dit jaar heeft hij voor ’t laatst in z’n eentje 
een pittige vragenlijst samengesteld.

“Het is tijd voor iets anders”, kijkt Nick even kort terug. “Ik heb met het grootste plezier de 
quiz in elkaar gezet. Het was véél werk maar zó leuk om te doen. Ik haalde mijn inspiratie 
overal vandaan en blijkbaar werd het zeer gewaardeerd want ik zag elk jaar het aantal 
deelnemende teams groeien. De quiz was gericht op kleine groepen – vanwege de maat-
regelen in coronatijd – maar nu mogen we weer met meer mensen bij elkaar. Dat betekent 
dat de ‘grote’ dorpsquizzen weer van start gaan en ik wil hun niet voor de voeten lopen. Ik 
hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan de revival van de Lage Mierdse Dorpsquiz.”

Nog één keertje heeft Nick alles uit de kast gehaald om een uitdagende quiz in elkaar te 
zetten. Vragen over uiteenlopende onderwerpen en opdrachten om uit te voeren: het zit 
er ook dit jaar weer allemaal in. Inschrijven kan nog nét: uiterlijk zondag 12 maart wil Nick 
weten wie er mee doet. 

Teams bestaan uit 5-8 deelnemers en deelname kost € 20,- per team. Op zaterdag 18 
maart wordt de quiz -vanuit de huiskamer – gespeeld, tussen 20.00-0.00 uur. 

Bij aanmelding via kempischehuiskamerquiz@hotmail.com kun je heerlijke hapjes van Li-
berty bestellen, die tijdens het quizzen bezorgd worden.

BLADEL - Iedere 4e woensdag van de 
maand organiseren wij het Mantelzorgcafé. 
De bijeenkomsten kunnen in de middag 
plaats vinden of in de avond speciaal voor 
de werkende mantelzorgers. Je bent van 
harte welkom bij de eerste mantelzorgbij-
eenkomst. 

Tijdens het Mantelzorgcafé kun je op ont-
spannen wijze andere mantelzorgers ont-
moeten die in een vergelijkbare situatie zit-
ten, ervaringen en tips met elkaar delen en 
informatie vergaren over verschillende the-
ma’s. We nodigen gastsprekers uit voor een 
gevarieerd programma. 

Datum: woensdag 22 maart. Tijd: 13.30-15.30 
uur. Locatie: DeGoeiplak. Kloostertuin 2 in 
Bladel. Toegang is gratis, evenals koff ie en 
thee. Thema: ‘Mantelzorger, bereid je voor op 
de toekomst’. Gastspreker Laurie Tijssen, me-
dewerker van het zorgloket gemeente Bladel, 
geeft uitleg waar je als mantelzorger mee te 
maken kunt krijgen. 

Als de zorg voor een naaste toeneemt, ben je 
mantelzorger. Waar moet ik als mantelzorger 
rekening mee houden? Hoe kan ik anticipe-
ren op de waarschijnlijk toenemende zorg en 
bij wie kan ik terecht?

Voor aanmelden en vragen kan je terecht bij 
het Infopunt Zorg en Welzijn Bladel, infozorg-
Welzijn@cordaadwelzijn.nl, loop binnen bij 
DeGoeiPlak op woensdagochtend tussen 
10.00 en 11.30 uur of neem contact op met 
Ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl

Mantelzorgcafé Bladel

Prijs Lotnr.
  1. Airco - Airconditioning de Kempen 01857
  2. Kamado Medium Wit - De Laat Kachels 01895
  3. Wasmachine - Ad Kokx Witgoed 00250
  4. Transporter fiets - Hermans Tweewielers 01856
  5. Witgoedbon t.w.v. € 400,00 - Verhagen Electrosrevice 02327
  6. Mobile airco - Adriaans Stucwerken 02037
  7. Kinderfeestarrangement (10 p.) - Outdoor Park Reusel 02135
  8. 4 Efteling-kaartjes 04134
  9. 4 seizoenen dekbed - Cash & Carry 03973
10. Spellenpakket - Landal het Vennenbos 03118
11. Waardebon € 100,00 - The Workshop Reusel 00393
12. Waardebon € 100,00 - Jan Linders Reusel 00780
13. Waardebon lunch voor 2 personen - Vessumse Hoeve 03340
14. Bijzettafeltjes - Stoelenbroertjes 02066
15. Bijzettafeltjes - Stoelenbroertjes 05458
16. Waardebon € 50,00 - Intertoys door Stappaerts Stucadoors 02635 
17. Waardebon € 50,00 - Intertoys door Stappaerts Stucadoors 02432 
18. Waardebon € 50,00 - Intertoys door Stappaerts Stucadoors 02371
19. Waardebon € 50,00 - The Workshop Reusel 04900
20. Waardebon € 50,00 - BAM 00237
21. Waardebon € 50,00 - BAM 01321
22. Plantenzuil - Stoelenbroertjes 00953
23. Plantenzuil - Stoelenbroertjes 03266
24. Waardebon € 25,00 - De Hollanders Hoeve Reusel 03498
25. Waardebon € 25,00 - De Hollanders Hoeve Reusel 03307
26. Waardebon € 25,00 - De Houtwinkel Bladel 00309
27. Waardebon € 25,00 - De Houtwinkel Bladel 00522
28. Waardebon € 25,00 - De Mutte Reusel 03184
29. Waardebon € 25,00 - De Mutte Reusel 05050
30. Waardebon € 25,00 - Broodjeszaak de Kempen 00789
31. Waardebon € 25,00 - Broodjeszaak de Kempen 02884
32. Waardebon € 25,00 - Jumbo Reusel 01544
33. Waardebon € 50,00 - Ter Horst mode 02857
34. Waardebon € 50,00 - Ter Horst mode 05165
35. Waardebon van XTRA SOCIAL 01202
36. Waardebon van XTRA SOCIAL 02227
37. Waardebon van XTRA SOCIAL 00503
38. Waardebon van XTRA SOCIAL 04405
39. Waardebon van XTRA SOCIAL 03069
Alle prijzen zijn af te halen op 17 maart van 14.30 tot 17.30 uur in De Kei in Reusel. Bij verhindering 
een afspraak maken met Tom Peeters, tel. 06-48409708. 

Uitslag carnavalsloterij Stichting Karnaval Reusel

REUSEL - Op maandag 20 maart is er een 
avondbijeenkomst van Parkinson de Kem-
pen in D’n Aachterum, Korenbocht 50 in 
Reusel. De zaal is vanaf 19.00 uur open.

Het onderwerp is ‘Leven met de ziekte van 
Parkinson’. Als spreker hebben we Sonja van 
Gils uitgenodigd, Parkinson verpleegkundige 
aan het ETZ in Tilburg. Zij zal ons die avond 
wat gaan vertellen hoe om te gaan met de 
ziekte van Parkinson. De ziekte veroorzaakt 
allerlei verschijnselen die het leven er niet 
leuker op maken. Om die verschijnselen te 
verminderen zijn er medicijnen die de ziek-
teverschijnselen verminderen. Maar ook hoe 

met de medicijnen om te gaan om de beste 
werking ervan te krijgen. 

Niet alleen de medicijnen zijn belangrijk maar 
ook hoe en wanneer je ze in moet nemen. Want 
bij deze ziekte moeten dagelijks een hele reeks 
medicijnen worden ingenomen, en dat ook nog 
eens op gezette tijden. Sonja van Gils zal ons 
wegwijs maken om het leven met de ziekte 
draaglijker te maken. Ook partners en bege-
leiders van harte welkom. Koff ie en thee staan 
voor u klaar. In verband met de organisatie van 
de avond willen vragen wij u voor 17 maart op 
te geven met hoeveel mensen u komt. Dat kan 
via het contactformulier op onze website of op 
parkinsondekempen@outlook.com.

www.parkinsondekempen.nl

Leven met Parkinson
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Ken je Twitter? Dat is berichtensite waar ie-
dereen nieuws op kan plaatsen of volgen. Het 
hoort bij de ‘social media’. Je bent tot niets 
verplicht, maar als je interesse hebt kun je via 
www.twitter.com gratis een account aanma-
ken zodat je anderen kunt ‘volgen’ en zij jou.
Mijn Twitter-naam is @PastoorSchilder. Twit-
teren betekent letterlijk ‘kwetteren’. Het logo 
is een blauw vogeltje. Een bericht heet een 
‘tweet’. Mijn berichten proberen wat inspiratie 
op te wekken, met af en toe een knipoog. Het 
valt mij op dat mensen afhaken als je negatief 
gaat zitten doen. Dat geldt voor mijzelf naar 
anderen toe trouwens ook. Je kunt dat ‘twe-
tiquette’ noemen. Er wordt soms lelijk gedaan 
over de social media, maar net als in het gewo-
ne leven geldt: wie goed doet, goed ontmoet. 
In de vastentijd hebben we extra motivatie om 
onze boosheid in te dammen. Anders kan de 
vrede van God niet in ons hart komen. 

Pastoor Schilder

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)

Maandag 13 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 14 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 15 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, Meditatie
19.30 uur: Bladel, Filmuurtje 'The Chosen'

Donderdag 16 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

St. Patrick
Vrijdag 17 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 18 maart
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Medium)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

4e Zondag van de 
Veertigdagentijd (Laetare)
Zondag 19 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 18 en 19 maart)

Bladel zondag:
- Frans Maandonks en 
  Trina Maandonks-van de Oever
- Piet van Avendonk
- Jan Walen

Casteren:
- Sjan Castelijns en Drika Schippers

Hapert:
- Henk Straatman en 
  Gerrie Straatman-Beelen 
- Toke Bierens en vriendin (f)

Overleden
Hoogeloon: Miet Michiels-Lemmens, 90 jaar
Casteren: Lies Castelijns-van der Velden, 
                  85 jaar

Mededelingen:
-  Zondag 12 maart zal de heer Rien van Vleu-

ten in alle Missen een toelichting geven bij 
het vastenproject Mutoto.

-  Voor de vastentijd is er een flyer gemaakt 
met ideeën en activiteiten. U vindt die ach-
terin de kerk.

-  Achterin de kerk staat tot aan Pasen ook een 
voedseltafel. U kunt daar eetbare producten 
neerleggen of meenemen, zonder regels.

-  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

3e Zondag van de Vasten
Zaterdag 11 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 12 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas
- Herman Swaanen
- John Jansen
- Piet Pluijms en overleden familieleden 
  Wouters en overleden familieleden Pluijms
- Mien Hendrikx-Lavrijssen
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac Janssen en Greet Janssen-Vosters
- Toon Vissers
- Voor de leden en overleden leden van de 
  Stille Omgang Lage Mierde en Hulsel
- Peter van Loon
- Harry Vrijsen en Kee Vrijsen-de Kinderen

Maandag 13 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 14 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

Vrijdag 17 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jan van Bree en Drieka van Bree-Damen

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

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 12 maart: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, k.w. uit Veldhoven
Zondag 19 maart: 10.00 uur. Drs. W. van der Wouw uit Nuenen
Zondag 26 maart: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Veldhoven 
(zomertijd!)         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 26 maart: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries (zomertijd!)

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

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

DANKBETUIGING

Bladel, maart 2023

Graag willen we iedereen bedanken voor alle lieve berichten en bezoekjes 
afgelopen periode aan ons mam. En tevens alle steun die wij hebben mogen 

ontvangen na haar overlijden, dat heeft ons goed gedaan. 
Wij geloven erin dat ons mam en pap weer samen zijn.

Marianne van Gompel
✩ 21-06-1949         ✝  10-02-2023 

Speciale dank aan:

Huisarts L. Verstijnen
Villa Bleijenburgh voor de geweldige zorg 

en de mooie plek waar ze het afgelopen jaar zo genoten heeft
Ellen en Peer, Intens Uitvaarten Hoogeloon voor de fantastische begeleiding

Familie, buren, vrienden en kennissen
voor alle lieve kaartjes, berichten en bloemen.

Lieve mam en pap, opa en oma, jullie zitten in ons hart. 

Irma & Ronald, Quinty, Ryan
Ron & Joline, Indy, Myrre, Fay

HAPERT - De overheid wil dat we langer 
thuis blijven wonen. Als je gezond blijft en 
je alles zelf kunt regelen, is dat een prima 
gedachte. Maar door ziekte, een ongeval 
of simpel door de gevolgen van het ouder 
worden heb je zorg of ondersteuning nodig. 

Dan is de eerste vraag: ‘Waar en of bij wie 
kan ik terecht met mijn zorgvraag?’  ‘Welke 
instanties, organisaties zijn er die mijn zorg-
vraag kunnen beantwoorden. Wie wijst mij de 
weg.’ Daarom zijn we gestart met een Info-
punt Zorg in de MFA Hart van Hapert. Bij het 
Infopunt Zorg kun je terecht voor vragen en 
advies over de zorg voor jezelf of iemand uit 
je omgeving.

Vragen als:
- Welke zorg heb ik nodig nu of in de toekomst?
-  Binnen welke wettelijke regeling past mijn 

zorgvraag?
-  Bij welke instanties, zorgverleners kan ik 

met mijn zorgvraag terecht?

-  Hoe verlopen de procedures bij het aanvra-
gen van zorg bij organisaties die zorg leveren? 

-  Welke formulieren horen er bij een aanvraag 
van zorg? 

- Hoe zit het met de eigen bijdrage?
- Vervoer/maaltijden
- Ondersteuning mantelzorg enz. 

Het infopunt is dus bedoeld om mensen de 
weg te wijzen, te adviseren en te informeren. 
De vrijwilligers die u te woord staan, hebben 
zelf ruime ervaring opgedaan in de wereld van 
de zorg en zijn via de Seniorenvereniging Ha-
pert opgeleid als ouderenadviseur of cliënt- 
ondersteuner door de KBO in Den Bosch. 

Deze service is een activiteit die georgani-
seerd wordt door en valt onder de verant-
woordelijkheid van het seniorensteunpunt 
d‘Ouwe Pastorie. Het infopunt is open op 
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur en 
is gevestigd naast de ruimte voor de bloed-
afname.

Nieuw: Infopunt Zorg in MFA Hart van Hapert

Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.00 uur-10.30 uur: overleg dagelijks bestuur 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
 12.30 uur-13.30 uur: overleg Infopunt Zorg
 13.30 uur-15.30 uur: overleg bestuur SVH
  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

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

AGENDA
 

MAANDAG 13 MAART 
T/M 

VRIJDAG 17 MAART

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 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, opa en oma 
  Broeckx en opa en oma Van den Bijgaart.
 
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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www.gooskens.nl

WAAR WE BIJ GOOSKENS BLIJ VAN WORDEN

een gloednieuw bedrijfspand

We zoeken nog aanpakkers die zin hebben in hout!

Interesse?
Bel of app naar 06-55930173 / 0497 684848
Mail naar vacatures@gooskens.nl
Of check de site voor vacatures en meer info*

We hopen snel van je te horen!

Gooskens’ Blijmakers*

P Salaris; logisch!

P Veel vrije tijd! Een 40-urige werkweek met 

24 snipperdagen en max 23 roostervrije dagen

P Gezonde werk-prive balans

P Uitzicht op vast dienstverband

P Fulltime en parttime mogelijkheden

P Fruit van de zaak

P De vetste bedrijfsfeesten

P Vrijdagmiddagborrels, bouwvakborrel en kerstborrel

P Fijne werkomgeving; aanpakken met weinig stress

P Belachelijk groot kerstpakket

P Volgend jaar een gloednieuw pand in Hoogeloon

P Kempisch mentaliteit = gezelligheid

P 5 extra vrije dagen voor vrijwilligerswerk 

(voetbalkamp, scoutingkamp, kindervakantieweek)

P Personal trainer; onder werktijd werken aan je sixpack

P	 Elektris
che fiets

van de zaak

P (te) gekke uitstapjes met collega’s 

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

Word jij hier ook blij van?

p


