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Door Renate Matthijssen

REUSEL - Joost Gevers en Marie-Louise 
Mollen zijn er klaar voor. Het toneelspelen 
in Reusel gaat weer beginnen. Herstel: is 
al begonnen want de repetities zijn in volle 
gang. Zij zijn twee van de vijf spelers die 
‘Van kwaad tot erger’ op de planken gaan 
brengen. Ga de lachspieren maar alvast 
trainen want dit wordt lachen, gieren, 
brullen.

Debuut voor Joost
Voor Joost zal het de eerste keer zijn dat hij 
als acteur op het podium van De Kei staat. 
“Doorgaans sta ik er achter de bar of zit ik op 
kantoor want ik ben de manager van het Cul-
tureel Centrum. Als technicus ben ik al jaren 
verbonden aan het Nieuw Reusels Toneel en 
een poosje geleden begon het te kriebelen; 
ik wilde zelf eens gaan spelen. Mijn debuut 
zou twee jaar geleden zijn maar door corona 
werd het stuk afgeblazen. Vorig jaar leek 
het er even op dat het wel door zou gaan 
maar ook toen: helaas. Nu is er niets dat me 

tegen gaat houden, ik ga spelen, wat er ook 
gebeurt”, lacht hij.

Klaar voor actie
En spelen zál hij want meteen vanaf het 
eerste moment, zit de toeschouwer op het 
puntje van de stoel. Marie-Louise: “Dit stuk 
kent geen rustige opbouw, je zit meteen 
midden in het verhaal en dat maakt het leuk 
om naar te kijken. We hadden dit stuk al een 
poosje op de plank liggen en toen we Thijs 
Bierens vroegen als regisseur, opperde hij 
meteen om deze klucht te gaan doen. Daar 
waren we het meteen mee eens en nu zijn we 
bijna zover. Nog een paar repetities en dan 
zijn we klaar om ons te presenteren.”

Laat je verrassen
Over de inhoud willen de spelers niet al 
te veel kwijt. “Het is altijd zo jammer als de 
inhoud van te voren al bekend is”, zegt Joost. 
“We willen ons publiek verrassen. 

lees verder op pagina 3
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Over de inhoud willen de spelers niet al te veel kwijt. “Het is altijd zo jammer als de inhoud van te voren al bekend is”, 
zegt Joost. “We willen ons publiek verrassen. Lekker achterover leunen en het stuk op je af laten komen.” Maar goed, om 
je alvast een beetje lekker te maken: Joost speelt de man des huizes die kennismaakt met de nieuwe, en opdringerige, 
buurman. Dat is meteen het begin van het einde: van een reeks misverstanden en schijnvertoningen.

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

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

‘Van kwaad 
tot erger’
Klucht van Nieuw Reusels Toneel 
belooft hilarisch te worden

BEZORGERS GEZOCHT 
Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  

1x per week PC55 bezorgen?
    Wij zoeken nog bezorgers (13-99 jaar) voor:

Hoogeloon
 omgeving Volderstraat & Valensplein

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of bel 06-58932875
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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

voordelig A-merk frisdrank bij ons verkrijgbaar Wij testen GRATIS
uw vijverwater

acties geldig van
17-03 t/m 23-03-23

NU VOOR

  24.99

18,99

KUIFLAVENDEL
potmaat: 25 cm

lavandula stoechas 
‘purple’

NU VOOR

  16,99

11,9911,

ARRANGEMENT 
BLAUW DRUIFJE

muscari in zinken schaal

ACTIE!

2+1
GRATIS

KRUIDEN
keuze uit 

diverse soorten
3,79 per stuk

KOOPZONDAG 26 MAART
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

   

 
  

 

 
PERSONEELSADVERTENTIE 
 
Beheerder buurthuis 't Sant, Weebosch – Bergeijk. 
 
Het bestuur van Stichting de Weebosch is op zoek naar een beheerder van het 
buurthuis per 1 mei 2023. Het gaat om een parttimefunctie voor in beginsel 20 
– 24 uur per week, in nader overleg te bepalen, flexibel in te vullen, ook in de 
avonduren. 
 
Buurthuis ‘t Sant is de huiskamer van het kleine, maar gezellige en hechte dorp 
de Weebosch. Plaatselijke verenigingen en groepen komen daar samen en er 
worden activiteiten georganiseerd zoals de carnavalsviering, toneeluitvoeringen 
etc. De beheerder werkt onder aansturing van het bestuur van Stichting De 
Weebosch in een team met de assistent-beheerder en vrijwilligers. 
 
De taken van de beheerder zijn: 
• werven, coachen en aansturen van (huishoudelijk) personeel en 
 vrijwilligers. 
• bijhouden van de agenda en afwikkelen van boekingen en reserveringen. 
• beheer van de bar / kas, inkoop horeca, en het bijhouden van de 
 (horeca)administratie.  
• aansturing van de werkgroep beheer en de werkgroep vrijwilligers. 
• onderhoud van het gebouw (in overleg met de gebouweigenaar, 
 gemeente Bergeijk). 
 
Onze nieuwe beheerder: 
•    is initiatiefrijk, enthousiast, ondernemend en kan goed delegeren 
• heeft wellicht horecaervaring, maar dat is geen must. Is bereid om de 

vereiste vakdiploma’s (Sociale Hygiëne, BHV en HAACP) te behalen, of 
beschikt daar al over. 

• ziet werk liggen, pakt aan, stuurt aan en is een voldoende vaardig 
computergebruiker. 

 
Salariëring is volgens de CAO Welzijn incl. opname in het pensioenfonds (PFZW). 
Meer informatie over deze baan is te krijgen bij het bestuur: info@deweebosch.nl 
 
Sollicitaties met een C.V. en een korte motivatie s.v.p. voor 8 april 2023 sturen 
naar het bestuur van Stichting de Weebosch.  
Bij voorkeur per e-mail: info@deweebosch.nl  
Of per post:    Witrijtseweg 9, 5571 XJ, BERGEIJK 
 

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

In de vorige publicatie 
kwam aan de orde hoe 
Stichting Mutoto.nl is 
ontstaan uit een par-
ticulier initiatief ter 
ondersteuning van de 
opzet van een schoen-
makerij. Maar de stich-
ting ondersteunt inmid-

dels niet alleen opleiding van jongens van 
de straat. Ook andere doelgroepen, die 
door de paters Salesianen van Don Bosco 
worden geholpen, krijgen onze aandacht. 
Hierna volgen enkele voorbeelden.

Met steun van Mutoto heeft pater Swinnen in 
2014 woonruimte voor ouderen in Kasungami 
kunnen realiseren. Ouderen hebben vaak 
geen familie of kinderen die voor hen kunnen 
zorgen en wonen onder slechte omstandig-
heden. Pater Swinnen heeft op door de paro-
chie beschikbaar gestelde grond zes huisjes 
voor deze ouderen gebouwd. De huisjes zijn 
klein maar hebben een woon- en slaapruimte. 
Toilet en douche zijn eerder al gebouwd voor 
gezamenlijk gebruik.

Ook de meisjes van de straat worden sinds 
kort opgevangen. Probleem daarbij is, dat het 
oudere meisjes zijn, die vaak in de prostitutie 

zaten en daardoor ook meer begeleiding ver-
gen. De overgang van de straat naar het leven 
in het centrum is te groot. Daardoor groeide 
de wens om een huis te kopen voor alleen 
maar meisjes, waar ze de eerste zes maan-
den intensief begeleid kunnen worden door 
een psychologe. Daarnaast zullen zusters 
hun studie-niveau bijwerken. De verwachting 
is dat een tiental meisjes tussen de 14-18 jaar 
kan worden opgevangen. Op dit moment is 
er een pand (garage) aangekocht, dat ver-
bouwd zal worden tot een keuken, eetzaal en 
klaslokaal en dat zo als transit-huis kan dienst 
doen. Mutoto heeft hiervoor hulp toegezegd.

Onlangs heeft pater Zwarthoed ons gevraagd 
om hulp bij de bouw van een kraamkliniek. 
Hij hoorde van jonge vrouwen, dat ze proble-
men hebben als ze tijdens hun zwangerschap 
en voor de geboorte van hun kind, veelal te 
voet en over slechte wegen, grote afstanden 
moeten afleggen om bij een dokter of kraam-
kliniek te komen. Vooral tijdens het regensei-
zoen is het lastig om deze kraamklinieken te  
bereiken, waardoor ze niet de zorg en hulp 
krijgen die ze nodig hebben. Ze vroegen aan 
hem om te helpen om een kraamkliniek dich-
ter bij hun dorpen te bouwen. Naast de me-
dische hulp die tijdens de zwangerschap en 
de geboorte nodig is, biedt dit ook de kans 
om deze zwangere vrouwen te begeleiden op 
het gebied van voeding en verzorging van de 
baby. Door vrouwen op te leiden tot assistent 
verloskundige kunnen ze ingezet worden als 
de verloskundige verhinderd is. De mensen 
zelf zijn al begonnen met klei van een termie-
tenheuvel stenen te vormen, die vervolgens 
als bakoven gebruikt worden. Zo leveren ze 
een bijdrage om hun ideaal te verwezenlijken.

De opbrengst van de kerkcollectes in onze pa-
rochie tijdens alle H. Missen in de weekenden 
van 18 en 19 maart en 1 en 2 april zal bestemd 
worden voor de projecten van Stichting Muto-
to.nl. U kunt uw bijdrage ook overboeken naar 
rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 t.n.v. RK 
Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 
onder vermelding van ‘Vastenproject 2023’.

Ondersteuning van activiteiten van 
Stichting Mutoto.nl in D.R. Congo
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Lekker achterover leunen en het stuk op je 
af laten komen.” Maar goed, om je alvast een 
beetje lekker te maken: Joost speelt de man 
des huizes die kennismaakt met de nieuwe, 
en opdringerige, buurman. Dat is meteen het 
begin van het einde: van een reeks misver-
standen en schijnvertoningen. Niets is wat 
het lijkt en het is maar de vraag of alles nog 
op zijn pootjes terecht komt.” Daar zul je het 
mee moeten doen, de rest kun je bekijken 
tijdens de voorstellingen.

Erbij zijn
Het Nieuw Reusels toneel speelt vier keer. 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart en op 
zaterdag 1 en zondag 2 april. De voorstelling 
op 25 maart is ‘NRT Compleet’, waarbij hap-
jes en drankjes tot het arrangement behoren. 
De voorstelling van 2 april is een matinee, die 
start om 14.00 uur; de overige shows begin-
nen om 20.00 uur.

Kaarten reserveer je via www.nieuwreusel-
stoneel.nl, koop je bij Primera Reusel of voor 
aanvang aan de kassa. Let op: de voorstel-
lingen ‘NRT Compleet’ lopen doorgaans erg 
hard, dus wees snel als je erbij wilt zijn.

Terrastheater
De toneelvereniging is al voorzichtig 
begonnen met de voorbereidingen voor het 
‘Terrastheater’ op 25 juni waar de hele 
middag korte sketches gespeeld worden 
voor de ogen van de terrasbezoekers. “Een 
heel andere manier van spelen dan op een 
podium”, weet Joost want hij deed al eens 
mee aan dat festival. “Ik weet na de voorstel-
lingen van ‘Van kwaad tot erger’ wat ik het 
leukst vind om te doen. Ik heb erg genoten 
van het directe contact met de bezoekers 
dus ik weet bijna zeker dat ik ook dit jaar 
weer van de partij zal zijn.”

vervolg van pagina 1

LOKAAL

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

21-03 T/M 01-04

Nog een keer extra 
onder de aandacht bij 

Bakker Wieland

Brood:
Kempisch Molen 
‘Krek as Vruuger’ 

en Abdij brood     

€ 2,80
Voor hele broden en afgehaald in de winkel.

T/M ZA 25 MAART

Nog een keer extra 
onder de aandacht bij 

Bakker Wieland

ALLE VLAAIEN
HEEL OF HALF

4 HALEN = 3 BETALEN

Zondag 2 april 
vanaf 10.00 uur 

overdekte 
rommelmarkt 
in Hoogeloon

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week PC55 bezorgen?
Wij zoeken nog 

bezorgers (13-99 jaar) voor:

• Hoogeloon
   omgeving Volderstraat & 
   Valensplein
• Vessem
   omgeving Putterstraat & 
   omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

STEENSEL - Op zondag 26 maart organi-
seert korfbalvereniging FSC weer haar 
jaarlijkse grote vlooienmarkt in gemeen-
schapshuis De Höllekes, Korte Kerkstraat 
7 in Steensel.

Alle beschikbare ruimtes van het gemeen-
schapshuis zullen weer tot de nok gevuld zijn 
met allerlei mooie spullen, die netjes gesor-
teerd zijn. Er zijn aparte ruimtes met speel-
goed en boeken en vooral de audiohoek is al-
tijd zeer in trek. Vanaf het podium in de grote 
zaal worden mooie of aparte artikelen per 
opbod verkocht, dus sla je slag. Behalve in 
De Höllekes worden ook op het bijbehorende 
plein zeer bruikbare spullen te koop aange-
boden. De markt duurt van 10.30 tot 14.30 uur 
en de entree bedraagt € 1,00.

Korfb alvereniging FSC 
organiseert vlooienmarkt 

REUSEL - Naar aanleiding van de recente 
aardbevingen in Turkije en Syrië hebben 
we als parochie Sint Clemens gekozen om 
daar dit jaar de Vastenactie voor te hou-
den. We doen dit via de stichting Kerk in 
Nood en daar zijn meerdere redenen voor. 

Er blijft niets aan de strijkstok hangen, wat 
ik erg belangrijk vind. Je weet dus dat wat je 
geeft op de plek van bestemming bij de men-
sen die het nodig hebben aankomt. Ook vind 
ik het belangrijk dat er ook hulp in Syrië ge-
boden wordt, en dat weet Kerk in Nood ook 
te bewerkstelligen. Deze stichting is al tien-
tallen jaren een hele betrouwbare en transpa-
rante stichting. Geen poespas, maar gewoon 
geld, hulp, goederen en menskracht sturen 
naar daar waar het nodig is. Van harte aan-
bevolen, en bijvoorbaat hartelijk dank!

Pastoor David van Dijk,
Parochie Sint Clemens Reusel 

Vastenactie 2023

REUSEL - Hartverzakking... Zo’n soort ge-
voel had ik toen ik de energierekening van 
de maand januari bekeek. We betaalden 
voor die maand € 7500,- aan stookkosten.

In tegenstelling tot veel andere parochies 
hebben we er voor gekozen om u niet in de 
kou te laten staan tijdens uitvaarten en in 
de weekenden. Daarvan betalen we nu de 
rekening. We hebben u nogmaals niet in de 
kou laten staan, en ik hoop dat u voor zover 
mogelijk ons daarom niet in de kou laat staan 
met de kerkbijdrage. Van harte aanbevolen, 
en alvast hartelijk dank!

Pastoor David van Dijk,
Parochie Sint Clemens Reusel

Kerkbijdrage Pastorie 
Sint Clemens
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DUIZEL - De seniorenvereni-
ging Duizel is, in samenwer-
king met de KBO Brabant, 
bezig met het organiseren 
van een Vitaliteidsdag op 
vrijdag 21 april in Dorpshuis 
de Smis, Smitseind 33a in 
Duizel. Waarom?

We weten inmiddels allemaal dat het de be-
doeling is dat mensen zolang mogelijk thuis 
blijven wonen en dat willen de meesten van 
ons ook graag. Maar dan is het natuurlijk wel 
belangrijk dat  we zowel lichamelijk als gees-
telijk gezond blijven. Een gezonde leefstijl kan 
ons hierbij helpen. Op de Vitaliteitsdag is het 
de bedoeling dat we meer te weten komen 
over hoe fit we zijn en vooral ook, hoe fit kun-
nen blijven.

Hoe ziet de dag eruit? We hebben de hele 
ochtend gepland. De deelnemers worden met 
zijn tweeën gekoppeld die samen dezelfde 
route langs alle posten(stations) afgaan. Aan 
deze dag wordt medewerking verleend door 
onder meer Huisarts Zwagers, doktersassis-
tente Lilly Mollen, FysioVessem, diëtiste Det 
Pieters, sportcoach Myrna Tenbult, opticien 
’t Brilleke, Vrijwilligers van stichting Cordaat, 
de dorpsraad Aukje Plas, vrijwilligers van 
KBO Brabant en vrijwilligers en studenten 
van Sport en Beweging. Bij de start krijgt u 

uitleg en een persoonlijk deelnemersboekje, 
waarin genoteerd wordt wat uw scores zijn 
op de diverse onderdelen.

De onderwerpen die op vrijdag 21 april aan 
bod komen zijn onder meer: bloeddruk, voe-
ding, zien, lichamelijke fitheid, reactievermo-
gen maar ook hoe ervaren we de kwaliteit 
van het leven. We hopen met deze activiteit 
de bewustwording over het belang van een 
gezonde leefstijl en zelfredzaamheid bij de 
mensen op gang te brengen.

Op deze dag kunnen er rond de dertig  
mensen aan mee doen. Dus wees er snel bij, 
om je op te geven. Heeft u vragen of wilt u 
zich opgeven, dan kunt u dat doen bij Frans 
Mollen, tel. 06-44318158 en Anke Jansen, tel. 
06-23171010.

Vitaliteitsdag 55+ 
in Dorpshuis De Smis
Organisatie: Seniorenvereniging Duizel 
in samenwerking met de KBO Brabant

De vakbonden 
hebben op-
nieuw lande-
lijke stakingen 
aangekondigd 
voor het open-
baar vervoer. 

Op de volgende data kunnen de busdien-
sten helaas geen betrouwbare dienstrege-
ling garanderen. We adviseren om, als dat 
mogelijk is, alternatief vervoer te regelen 
of thuis te werken/studeren.

Data stakingen: 20, 22, 24, 29 en 30 maart en 
3, 5 en 7 april. In de tussengelegen dagen en 
in de weekenden wordt er niet gestaakt.

Reisplanners
Helaas kunnen de online reisplanners door 
overbelasting niet altijd up-to-date zijn. Dit 
komt doordat alle vervoerders in Nederland 
tegelijkertijd de reisplanners bijwerken. Hier-
door raakt het systeem overbelast. Daardoor 
is het niet altijd op voorhand duidelijk welke 
bussen wel en niet zullen rijden.

Nieuwe stakingen in het openbaar vervoer

REGIO - De kranten staan vol alarmeren-
de berichten over de zorgelijke mentale 
gezondheid van jongeren. Teleurstelling, 
stress en emoties horen bij het leven, maar 
niet ieder kind weet hoe hij of zij hiermee 
om moet gaan. Daarom organiseert Kem-
penbranie samen met Bibliotheek Bladel 
een lezing voor ouders van jongeren tot 
18 jaar over ontwikkelingen in de mentale 
gezondheid van deze jongeren, en waarom 
het zo belangrijk is om hiervoor al op jonge 
leeftijd aandacht te hebben. Het creëren 
van een stimulerende en gezonde omge-
ving waarin jongeren kunnen opgroeien is 
waar Kempenbranie zich voor inzet.

Programma
De avond begint met een lezing van Elsbeth 
Kuysters, moeder, psycholoog en schrijver. 
Naast haar beroep als psycholoog is Elsbeth 
als moeder ook ervaringsdeskundige van 
een kind met mentale problemen. Bovendien 
is Elsbeth medeoprichtster van de Stichting 

Saarisnietgek, die de mentale gezondheid 
van kinderen op een laagdrempelige wijze 
bespreekbaar maakt.

Elsbeth van Genuchten, jeugdverpleegkundi-
ge van JGZ GGD, geeft vervolgens een lezing 
over het vergroten van de mentale weerbaar-
heid bij kinderen. Tijdens haar lezing zal zij 
hiervoor verschillende tips en tools geven. 
Daarnaast sluiten de jeugdcoaches van 
Cordaad Welzijn aan en wordt het belang van 
#Kempenbranie toegelicht. Uiteraard is er op 
deze avond gelegenheid om vragen te stellen 
aan de sprekers. 

Aanmelden
De informatieavond vindt plaats op 23 maart 
vanaf 19.00 uur in Bibliotheek Bladel, Markt 4 
en de toegang is gratis. Iedereen die geïnte-
resseerd is kan zich aanmelden via www.kem-
penbranie.nl/lezing-mentale-gezondheid. 

Let op: er zijn max. 50 plekken beschikbaar.

‘Mentale gezondheid bij jongeren tot 18 jaar’ 
Informatieavond in Bibliotheek Bladel
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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

 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

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

keukens • interieurs
parketvloeren

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

REUSEL - Het is weer zover. De nieuwste 
uitgave van de Schééper is weer versche-
nen, het kwartaalblad van de Heemkunde 
Werkgroep Reusel. In dit nummer treft u 
natuurlijk weer diverse interessante heem-
kundige verhalen aan. 

Om de kosten te drukken zoeken we nog 
steeds naar nieuwe abonnees. Voor € 14,- (bui-
ten Reusel exclusief verzendkosten) ontvangt 
u het blad 4 keer per jaar in de brievenbus. 
Door een abonnement te nemen blijft u op de 
hoogte van de geschiedenis van Reusel. Mis-
schien een aardig idee om zo’n abonnement 
als attentie te geven aan ouders, grootouders 
of vrienden. Aanmelden kan heel eenvoudig 
via: adminscheeper@heemkundereusel.nl of 
telefonisch via 06-51689020 (Bep Dierckx, 
tussen 18.00 en 20.00 uur).

In ‘Een echte Reuselnaar’ is het deze keer de 
beurt aan de 93-jarige Toon Laureijs (den Boy). 
Hij vertelt zijn levensverhaal aan Thijs van der 
Zanden. Toon woont nu in de Kloostertuin, 
maar de meesten zullen hem nog kennen uit 
de tijd toen hij nog in de Lensheuvel woonde. 
Toon komt uit een echte slagersfamilie. 

Het vinden van het eerste kievitsei was vroe-
ger een hele eer. De vinder kreeg veel aan-
dacht en mocht het ei zelfs aanbieden aan de 
koningin. Bernard Fleerakkers kwam erachter 
dat in Reusel ooit iemand dacht dat eerste ei 
gevonden te hebben, maar dat liep voor hem 
helaas heel anders af.                                                                                               

Met als titel ‘Onze boerenkarren van weleer’ 
heeft Wim van Gompel uitgezocht welke kar-

ren er in onze regio in omloop waren. Vooral 
in de landbouw werden ze veel gebruikt. Vóór 
de mechanisatie was de kar vroeger een be-
langrijk vervoermiddel.                                                                                                              

In deze uitgave brengt Jo Hendrikx natuurlijk 
ook weer een mooi beeldverhaal met behulp 
van (oude) foto’s over een Reuselse familie. 
Deze keer is het de beurt aan de familie van 
Jac Dirkx (van Wout van Chrisjes Kees) en Els 
van Dooren uit de Voort.                                                 

Uit oude nog met de handgeschreven po-
litiedossiers heeft Wil Gijbels weer enkele 
opmerkelijke zaken van weleer opgevist. In 
de rubriek ‘Neff e het pôtje gepist’ schenkt hij 
deze keer aandacht aan het grote busonge-
luk in Reusel in 1963.                                                                                  

Sinds enkele jaren is de wolf weer terug in 
ons land, maar dat is niet voor het eerst. Hans 
Loonen heeft in het artikel ‘Wolven in Reu-
sel en omgeving’ uitgezocht wanneer men in 
het verleden ook in onze regio de wolf tegen 
kon komen. Het dier behoorde destijds echter 
niet tot de beschermde diersoorten. In deze 
uitgave het eerste deel van zijn verhaal.                                                                                                              

In de rubriek ‘25 jaar geleden’ kijkt Jos La-
vrijsen deze keer terug naar Wil Post van het 
duo Hermans-Jansen. Die stonden in de vori-
ge eeuw wekelijks ergens met hun komische 
acts op de planken. Veel mensen in Reusel 
en verre omgeving hebben daar destijds veel 
plezier aan beleefd.

Weet u trouwens dat de heemkamer in het 
gemeentehuis (naast de bibliotheek) elke 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open 
is voor iedereen. Ook u bent dan van harte 
welkom voor vragen en inlichtingen of om 
zo maar een praatje te komen maken. De 
(gratis) koff ie staat klaar. Dan kunt u zich 
ook aanmelden voor een abonnement op de 
Schééper.

Nieuwste uitgave van de 
Schééper is er weer!

Toon Laureijs (den Boy)

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 - Je hoort het de laatste jaren 
overal in het nieuws: het gaat niet goed 
met de insecten. Ze gaan niet alleen ach-
teruit in aantal, maar hele soorten verdwij-
nen uit Nederland. Tijdens zijn presentatie 
vertelt Bjorn van Lieshout over deze bij-
zondere diertjes. Wat maakt insecten zo 
bijzonder en onmisbaar?

IVN Bergeijk-Eersel nodigde hem uit om u op 
donderdag 23 maart mee te laten genieten 
van zijn lezing en foto’s. Bjorn bekijkt insec-
ten niet met het oog van een bioloog, maar 
door de lens van de camera. De wereld die 
hij ziet is een bijzondere plek van kleine we-
zens die in staat zijn tot grootse dingen. Tij-
dens deze lezing neemt hij je mee naar deze 
verborgen wereld. Aan de hand van prachtige 
foto’s toont hij de onmiskenbare schoonheid 
van deze kleine dieren en vertelt over alles 
wat hen zo bijzonder maakt. Het is een lezing 
over verwondering en passie.

U bent van harte welkom in de Wingerd van 
Natuurtuin ‘t Loo, Terlostraat 4 in Bergeijk. 
De lezing start om 20.00 uur en de inloop is 
vanaf 19.45 uur. Entree: IVN-leden gratis en 
niet-leden betalen € 5,-. Vooraf aanmelden is 
niet nodig, maar kom op tijd.

www.ivn.nl/afdeling/bergeijk-eersel

IVN-lezing ‘Insecten 
groots in het klein’

TE HUUR
HOEKWONING 

MET GROTE GARAGE
in Hoogeloon - vanaf medio mei

Interesse? Mail L.Lieshout2@chello.nl
of bel 0497-681568
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

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

Ik heb niet echt een gerecht wat ik het allerlek-
kerste vind. Het heeft ook met mijn stemming en 
het weer te maken en dat er vooral elke dag ook 
afwisseling inzit. Ideaal is voor mij elke week een 
pasta-, een aardappel-, een rijst- en een koolhy-
draatarm gerecht. Ook elke week een soepje gaat 
er goed in. Risotto is een van de gerechten die 
bij ons dan ook met enige regelmaat gemaakt 
worden. Deze keer eentje met tomaat in de basis 
en samen met het visje uit de oven hadden we 
heerlijk gegeten. Door het gebruik van ricotta 
i.p.v. boter is het ook nog wat minder vet. 

Tip: Gebruik voor Risotto altijd een houten 
(pol)lepel, hiermee beschadig je de rijst niet! 
Door te blijven roeren komt het zetmeel van 
de rijst beter los en wordt het ook romiger.

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

Tomaten Risotto

Ingrediënten
• 300 gr risotto rijst
• 2 el olijfolie
• 1 ui
• 1 el tomatenpuree
• 1 el balsamico azijn
• 500 ml groentebouillon
• 250 ml tomaten passata
• 250 gr cherry tomaatjes
• 2-3 el ricotta
• 50-75 gr geraspte kaas

• 1 ui
• 1 el tomatenpuree
• 1 el balsamico azijn
• 500 ml groentebouillon
• 250 ml tomaten passata
• 250 gr cherry tomaatjes
• 2-3 el ricotta
• 50-75 gr geraspte kaas

Voor:  4  personen                           Voorbereiding ≈ 10 min                               Klaar in:  40 min

Bereiding
Snipper de ui en fruit deze aan in de olijfolie. Roer de risotto rijst – met een houten lepel- erdoor heen en blijf roeren totdat 
deze glanst van de olie. Voeg dan de tomatenpuree en balsamico azijn toe en bak deze al roerend even mee. Giet de 
groentebouillon er overheen en roer de rijst los in de bouillon. Breng zacht aan de kook en schenk dan ook de tomaten 
passata erbij. Blijf af en toe roeren, halveer ondertussen de cherry tomaatjes en laat de rijst langzaam gaar worden. 
Dit duurt zo’n 20 tot 30 minuten. Voeg de cherry tomaatjes na 10 minuten toe. Mocht het te droog worden en aan gaan 
bakken, giet er dan een scheutje water bij. Wanneer er geen harde kern meer in de rijst zit (even proeven dus) is de rijst 
gaar. Voeg als laatste de ricotta en geraspte kaas toe en laat deze al roerend erin smelten. Een visje met een krokant korstje 
uit de oven smaakt er heerlijk bij.

JONG & OUD

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

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wie zijn wij en wat doen wij?

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

Wij zijn op zoek naar een 

Junior Financieel Medewerker
voor 32-40 uur per week:

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

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

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

Veranderen 
= Loslaten

“Mama, ik wil nu echt zelf kiezen welke kleren ik aandoe!” 
“Ik kan best alleen naar mijn vriendje fietsen, tot straks!”
“Stop nou eens met zeuren over mijn huiswerk, ik weet echt wel wat ik doe!”

Kinderen groeien en ontwikkelen zich soms sneller dan je bij kunt houden. Dat is in ieder 
geval mijn ervaring. Vaak heb ik het gevoel dat ik erachteraan hobbel, terwijl mijn kinderen 
alweer twee stappen vooruit zijn. Het gebeurt dus wel eens dat ik er ‘plotseling’ achter kom 
dat ze al zelfstandiger zijn dan ik dacht. Of misschien stiekem wel hoopte. Want met elk stukje 
zelfstandigheid is het de bedoeling dat ik een stukje loslaat….

Natuurlijk ben ik blij dat mijn kinderen zich ontwikkelen en de wereld ontdekken, maar soms 
verlang ik terug naar de tijd dat hun wereld nog heel klein was en ik het middelpunt was van 
die wereld.

Er komen vaak ouders (en misschien wel vooral moeders) bij mij met vragen over loslaten. 
En iedere keer kom ik er weer achter dat als kinderen zich ontwikkelen daar veranderingen bij 
horen en dus ook loslaten.

Het is dus de kunst om steeds goed te blijven kijken en naast je kind te blijven lopen. Voor je 
kind uitlopen en de weg gladstrijken heeft geen zin, want die hobbels gaat je kind hoe dan ook 
toch tegenkomen. Maar achter je kind aanlopen is ook niet zo handig, omdat je dan elke keer 
weer voor verrassingen komt te staan.

Naast je kind blijven lopen en af en toe een helpende hand uitsteken is dus eigenlijk de fijnste 
manier om je kind de kans te geven zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen. En natuurlijk zijn er 
periodes waarin je kind die helpende hand wat vaker nodig heeft. Jouw taak is ervoor te zorgen 
dat je die helpende hand niet eerder of langer uitsteekt dan nodig is…..

Vind je het loslaten van jouw kind soms ook zo lastig? Als je hierin een helpende hand wilt 
maak dan gerust een afspraak. Of kom woensdag 22 maart tussen 9:30 en 10:30 uur naar 
het gratis Opvoedspreekuur.

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl
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OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

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

OPENINGSTIJDEN

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

Donderdag 
23 maart

MODE
DAG
10.00 - 16.00 uur

Mannequin
Koffie met iets 
  lekkers
Leuke voorjaars-
  attentie bij uw 
  aankoop!

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Beste inwoners van de kernen Bladel, 
Hapert en Netersel: mogelijk hebt u al 
eerder gelezen of vernomen dat er in 2023 
t.a.v. de collectes een grote wijziging plaats 
vindt. 

15 grote, landelijke goede doelen hebben zich 
verenigd in de Stichting Goede Doelen Week 
Bladel, Hapert en Netersel. Dit betekent dat 
er niet meer verschillende weken in het jaar 
een collectant aan de deur komt voor een van 
de erkende goede doelen in het land, maar 
15 goede doelen die in één keer aan de deur 
komen.  

Die gezamenlijke collecte zal plaatsvinden in 
de week van 10 t/m 15 april. Vertegenwoor-
digers uit de kerkdorpen Bladel, Hapert en 
Netersel en de vele coördinatoren van de 
dorpen die reeds vele jaren de afzonderlijke 
collectes organiseren, zijn al enkele maanden 
druk bezig met de voorbereiding voor deze 
Goede Doelen Week.  

Het is belangrijk voor u te weten dat de col-
lecte er iets anders uit zal zien dan tot nu toe 
gebruikelijk was.   

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

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

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

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

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

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

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

We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers en 
collectanten en sponsoren voor het dragen 
van de vaste lasten, zoals drukwerk, website 
etc. 

Spreekt het u aan en bent u bereid om er 
enkele uren per jaar aan te besteden of wilt u 
ons ondersteunen, neem dan contact op met 
mevr. Anja van Guluck via info@gdwbladel.nl. 
Kijk ook op 

www.gdwbladel.nl/goede-doelen

Goede Doelen Week 
Bladel, Hapert en Netersel
Van 10 t/m 15 april

Onder het motto ‘Opvoeden doen we 
samen’ koppelt Buurtgezinnen gezinnen 
die steun kunnen gebruiken aan een sta-
biel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen 
wat extra liefde en aandacht en worden 
ouders ontlast. Dit voorkomt dat proble-
men verergeren en zorgt ervoor dat kinde-
ren positief opgroeien in hun eigen gezin.

De kracht van Buurtgezinnen is dat het laag-
drempelig en gelijkwaardig is, zonder tus-
senkomst van hulpverlening. De hulp is alle-

daags, praktisch en wordt aangepast aan de 
behoeften van het overbelaste gezin.

Wil je meer weten over Buurtgezinnen?
Kom dan op maandag 27 maart, van 19.30 tot 
20.30 uur, kennismaken met Sara van Trigt 
en Dianne Mariën. Er wordt verteld over het 
werk van Buurtgezinnen, voor wie het ge-
schikt is en op welke manier je jouw gezin 
kan aanmelden als vraaggezin of als steun-
gezin. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. 

De lezing is in Bibliotheek Bladel, Markt 4, en 
de toegang is gratis. Voor de activiteit kun je 
je aanmelden via de agenda op

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing over Buurtgezinnen 
bij Bibliotheek Bladel

Dianne Mariën en Sara van Trigt

LOKAAL
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Beter op je uitgaven letten, dat is de kreet 
van deze tijd. Begrijpelijk is dat de duurder 
geworden energie een belangrijke oorzaak 
is als gevolg van wat er zich in de wereld 
afspeelt. De eerste levensbehoeften gaan 
daarin mee want wij halen die overal  
vandaan. Transport  kost veel energie. 
Om het leven betaalbaar te houden gaan 
de lonen en uitkeringen ook flink stijgen.  
Tja, dat drijft de prijzen ook op. “Daar  
kunnen we toch niks aan veranderen” is 
dan een veel gehoorde kreet.  Maar is dat 
wel zo, kunnen we er echt niks aan doen? 
Ik denk van wel. Veel begint bij onszelf. De 
overheid maakt er ons op attent door aan 
te dringen om de verwarming een graadje 
lager te zetten en minder lang te douchen. 

We zouden zelf bij een aankoop eens stil 
moeten staan bij de kosten om die aan-
koop in jouw handen te leggen. Zou het 
voor ons minder prettig zijn als we geen 
etenswaar kopen waarvoor duizenden  
kilometers reizen voor nodig is om ze 
bij jou te brengen? Sta eens stil bij een  
alternatief dat dichterbij is ontstaan. Dan 
zou je zeggen dat die goedkoper moet zijn 
of de producent moet er extra aan willen 
verdienen. Mijn idee daarbij is dat produc-
ten die rechtstreeks van de boer komen, 
goedkoper moeten zijn dan die welke via 
een omweg bij ons komen. Het is logisch 
dat het bewerken van producten kosten 

met zich brengt. Of je daarvoor te veel be-
taalt, merk je aan de financiële resultaten 
van de bedrijven die voor de producten 
zorgen. Dat is voor velen al ver van het bed 
maar belangrijk om goede afwegingen te 
maken. Consumentenvoorlichting is daar-
bij erg belangrijk maar moet gericht zijn op 
de financiële leek.

Waar zeker meer aandacht aan kan worden  
gegeven zijn de gevolgkosten. Dat zijn de 
kosten die voor rekening van de maat-
schappij komen, denk daarbij aan afvalver-
werking, luchtvervuiling bij de productie 
en het transport en de ziekten die daarbij 
kunnen ontstaan. Uiteindelijk betalen wij 
die allemaal toch wel maar niet in prijs 
van de veroorzakende producten. Het is 
een theorie want als je dit wilt invoeren 
ben je jaren bezig met allerlei processen.  
De echte vervuiler zal er alles aan doen  
om die lasten toch maar in het maatschap-
pelijke pakket te houden. Die zit niet te 
wachten op bijvoorbeeld een BTW-verho-
ging voor het gebruikte plastic zodat de 
maatschappij opruimgeld binnen krijgt.

Maar toch, wij, zittend aan de keukentafel 
kunnen er wel over filosoferen. Wij moeten 
er ook onszelf weer bij betrekken. Zouden 
wij dat buitenlands fruit met een verhoogde 
BTW en dus duurder, laten liggen en kie-
zen voor het fruit uit de buurt? Het begint 
toch weer bij ons eigen gedrag. Ik hoorde 
eens iemand zeggen dat hij een Philips- 
computer had gekocht want dat was echt 
Eindhovens. Gelet op het bovenstaande 
zou dat waarschijnlijk een goede reden 
zijn ware het niet dat de Philipscomputers  
helemaal niet in Eindhoven worden  
gemaakt. In zo’n stelsel moeten wij als  
consument wel heel erg openstaan voor 
goede voorlichting.

Dick Bos

Inflatie

column

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

Ook last van de laagstaande zon? 
Ontvang nu GRATIS ZONNEGLAZEN  

op sterkte bij aankoop van een complete bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 31 maart 2023

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Van de 
Buurtsportcoach

BEWEGEN IS GOED 
VOOR DE GEZONDHEID! 
Ook voor senioren is bewegen erg 
gezond. Zowel voor het lichaam 
als voor de geest. En gezondheid 
is ons dierbaar. Echter bewegen 
heeft meer positieve effecten. Het 
is bijvoorbeeld ook een sociale 
bezigheid waar, onder genot van 
een kopje koffie na de les, mensen 
elkaar (nog beter) leren kennen.  

De seniorenvereniging Bladel doet 
erg veel aan het bewegen. Zo wor-
den er bijvoorbeeld zeer regelmatig  
gymnastiek- en yogalessen gege-
ven. Deze lessen zijn afgestemd op 
de senioren. Meestal zijn de lessen 
op dinsdag en donderdag. De yoga 
wordt gegeven in De Schouw en de 
gymnastiek in Den Herd. 

Je kunt de tijden en andere informa-
tie vinden op onderstaande site van 
de seniorenvereniging.

Beide lessen kunnen nog wel en-
kele deelnemers extra gebruiken. 
Daarvoor hoef je geen lid van de 
Seniorenvereniging te zijn. 

Heb je interesse? 
Neem dan vrijblijvend contact op 
via e-mail met: j.evers50@chello.nl

www.seniorenverenigingbladel.nl

BLADEL - Eindelijk, na 3 jaar, kon het dart-
toernooi op 11 maart in De Hoeksteen weer 
doorgaan. Het 2e Topshop darttoernooi 
voor jongeren met een beperking was een 
groot succes.

De organisatie, het enthousiasme van de 
deelnemers en de entourage maakten van 
deze avond weer een ware happening. Onder 
toeziend oog van wethouder Davy Jansen 
werd er veel strijd geleverd. Ook de toeschou-
wers zagen hoeveel plezier zo’n avond voor 
deze jongeren betekent. Tijdens de avond 
werden ze verwend met lekkere hapjes en 
een drankje. Ook was er nog een leuke lo-
terij met prijzen, die deels geschonken werd 
door Bladelse ondernemers en door hoofd-
sponsor Top Shop. Rond 21.30 uur werden de 
prijzen door de wethouder uitgereikt. Nadat 
alle deelnemers hun prijs en een nieuwe set 
flights hadden ontvangen,  keerde iedereen 
tevreden huiswaarts en kijken ze al weer uit 
naar de volgende editie in februari 2024.

Organisator Ger van  Beers en de medewer-
kers van De Hoeksteen waren blij dat het 
hun weer gelukt was deze jeugd een plek te 
geven!
 
P.S. Graag wil de organisatie nog een fout uit 
de vorige editie rechtzetten. De hapjes werden 
geschonken door Cafetaria Megabite. Wel wat 
aan de late kant, maar ere wie ere toekomt.

Topshop 
darttoernooi 
2023 weer 
groot succes!

CONCERT SIGNS’

Markt 4

REUSEL - Op zondag 26 maart organiseert 
IVN-afdeling Kempenland-West weer een 
wandeling door één van de natuurgebie-
den in onze mooie Kempen. Bezocht wordt 
deze keer de Peelsche Heide in Reusel. 

De gidsen die deze excursie zullen bege-
leiden en die onderweg voor uitleg zullen 
zorgen, vertrekken om 09.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij D’n Ouwe Brandtoren, 
Burgemeester Willekenslaan 2 in Reusel.  
Iedereen die met hen mee op pad wil gaan, is 
van harte welkom. Deelname aan de wande-
ling is gratis en duurt tot ± 11.30 uur.

De Peelsche Heide werd in de dertiger jaren 
van de vorige eeuw ontgonnen. Een groot 
deel van de ontgonnen heide werd destijds 
beplant met naaldbos. In dit bos werd een 
opvallend padenstelsel aangelegd, bestaan-
de uit twee cirkels (een grote en een kleine) 
verbonden door een lange kaarsrechte laan. 

Naar men zegt kwam de inspiratie voor deze 
bijzondere padenstructuur helemaal uit Pa-
rijs. Langs en in de buurt van die rondgaande 
paden zijn in de loop der jaren diverse grote-
re en kleinere ‘bezienswaardigheden’ terecht 
gekomen, zoals de Januskop, de (befaamde) 
Reuselse Kei, de Stenen der Zaligheden en 
(wat verder daarvandaan) een replica van 

een stukje Dodendraad uit de Eerste Wereld-
oorlog. Zaken waaraan de gidsen tijdens de 
wandeling zeker aandacht zullen besteden. 

Aandacht zal er ook uitgaan naar de transfor-
matie die de Grote Cirkel in de afgelopen jaren 
heeft ondergaan. Het naaldbos dat na de ont-
ginning binnen in de Grote Cirkel (doorsnede 
ca. 500 meter) werd aangeplant is inmiddels 
helemaal gekapt en ook rondom is een strook 
kaal gemaakt, waardoor het open karakter 
van de vroegere Peelsche Heide weer iets 
meer beleefbaar is geworden. 

De geschiedenis en het ontstaan van het 
landschap staan tijdens deze wandeling cen-
traal, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
aan al de andere zaken die de natuur van 
de Peelsche Heide op dit moment te bieden 
heeft, zomaar voorbij zal worden gelopen! 
Gaat u mee op 26 maart?

Een overzicht van onze wandelingen in het 
jaar 2023 is te vinden op:

www.ivn.nl/afdeling kempenland-west

IVN-wandeling door de 
Peelsche Heide in Reusel
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STOFZUIGER AANBIEDING!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

AEG stofzuiger
- Extra lange snoer
- Stille uitvoering

Nu 
€189,-

+ + NU MET + +
Extra parket borstel

Ruime keuze stofzuigers • ook voor reperaties

Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

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

Ronde eettafel
120 cm van € 1074,-

NU € 899,-

Ovale eettafel
200x100 cm van € 985,-

NU € 785,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

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

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
180x100 NU € 819,-
200x100 NU € 849,-
220x100 NU € 885,-   260x100 NU € 959,-
240x100 NU € 919,-   280x100 NU € 1005,-

www.compressietherapeuten.nl

Steunkousen nodig?
• deskundig en persoonlijk
• aan huis
• snel geholpen
• lokaal en 
 vertrouwd

Marjan v. Pinxteren

M. 06 19 16 82 93

Verkoop 
handwerk 

in Steunpunt 
Den Bogerd

HOOGELOON - Op zondag 26 maart, 
van 10.00 tot 12.00 uur, vindt de ver-
koop plaats van ons zelfgemaakte 
sokken, tafelkleden, kussens, shawls, 
etc. in Steunpunt Den Bogerd, Den 
Bogerd 29 in Hoogeloon.

De opbrengst gaat naar een zelf geko-
zen goed doel. Wilt u op donderdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur aansluiten? 

U bent van harte welkom!

INFORMATIEF

Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten en 
13 woningcorporaties tekenen samen met 
minister Hugo de Jonge voor Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening, de regionale 
woondeal Zuidoost Brabant. Daarmee zet-
ten de partijen zich gezamenlijk in voor 
de grote opgave om tot en met 2030 ruim 
45.000 woningen te bouwen in de regio, 
waaronder 14.000 sociale huurwoningen. 

Met de woondeal wordt de basis gelegd voor 
een langjarige samenwerking tussen het Rijk, 
de provincie, gemeenten en corporaties, in 
nauwe samenwerking met marktpartijen en 
maatschappelijke partners. Dit partnerschap 
is van groot belang om uitvoering te geven 
aan versnelling van de complexe volkshuis-
vestelijke opgave in de regio. We staan geza-
menlijk aan de lat voor de realisatie van mini-
maal 45.000 woningen in onze regio, waarvan 
2/3 betaalbaar, in de periode 2022-2030. 

Ten aanzien van de woningbouwopgave 
nemen de woningcorporaties de verantwoor-
delijkheid voor het realiseren van de volledige 
opgave in de sociale huur, zoals opgenomen 
in deze woondeal. En dragen zij bij aan de 
realisatie van middenhuurwoningen, betaal-
bare koopwoningen, flexwoningen en geclus-
terde woonvormen voor ouderen. 

Recent zijn de natuurdoelanalyses van de 
Natura2000-gebieden in Noord-Brabant be-
kend gemaakt. Die hebben een beperking van 
te verlenen vergunningen als gevolg. Dat maakt 
de urgentie tot samenwerking alleen maar gro-
ter, om vertraging van de woningbouw te voor-
komen. Ook de gemeenten nemen hun ver-
antwoordelijk voor deze regionale opgave. Zij 
zien de corporaties als hun eerste partner bij 
de realisatie van sociale huurwoningen. Cor-
poraties worden beter in positie gebracht bij 

gebiedsontwikkelingen. We gaan met elkaar 
aan tafel om procedures, regels en capaciteit 
goed te stroomlijnen. Zo kunnen we mogelijke 
knelpunten snel oplossen. 

Samen zetten we in op innovatie, standaardi-
satie en industrialisatie om de bouwproductie 
slimmer en sneller te realiseren. Hierin vervult 
de regio Zuidoost Brabant een voortrekkers-
rol. De regio heeft al ruime ervaring met het 
ontwikkelen en realiseren van innovatieve 
bouwconcepten en fieldlabs. Ook hebben we 
concrete afspraken gemaakt over circulariteit 
en duurzaam bouwen. 

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening: “In Brabant 
tekenen we vier regionale woondeals, goed 
voor de bouw van 130.600 woningen tot en 
met 2030. Een grote ambitie die dankzij de 
betrokkenheid van gemeenten, corporaties 
en marktpartijen haalbaar is. Met deze wo-

ningen houden we de dorpen en steden in 
Brabant leefbaar.”

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en 
Wonen: “Ik ben trots op de wijze waarop we 
samen met gemeenten en woningcorporaties 
tot afspraken zijn gekomen. Ik zie enthousias-
me om aan de slag te gaan. En dat is nodig, 
want het is een enorme kluif waar we onze 
tanden in zetten. De urgentie is voor iedereen 
duidelijk. Natuurlijk hebben we te maken met 
zaken als rente- en prijsstijgingen en een te-
kort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. 
Juist daarom zijn deze regionale woondeals de 
weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Bestuurder Luc Severijnen namens de Zuid-
oost Brabantse woningcorporaties: “De 13 wo-
ningcorporaties in de MRE zijn er klaar voor 
om hun aandeel te leveren. De realisatie van 
ruim 14.000 woningen vraagt echter de nodi-
ge creativiteit en doorzettingsvermogen van 

alle partijen. Het feit dat we nu als volwaardig 
partner van de gemeenten, provincie en het 
Rijk aan tafel zitten, maakt dat we de belem-
meringen snel kunnen bespreken en daardoor 
sneller knopen kunnen doorhakken. Op korte 
termijn gaan we met de gemeenten het inves-
teringsvermogen van corporaties koppelen 
aan concrete bouwlocaties en bespreken we 
een passende grondprijs. In het belang van al 
die duizenden woningzoekenden móeten we 
hier een succes van gaan maken.”

Wethouder Gaby van den Waardenburg van 
Helmond namens de regio Zuidoost-Bra-
bant: “De Brainport-regio groeit en bloeit en 
heeft een enorme aantrekkingskracht. In alle 
gemeenten in de regio blijft de vraag naar 
woningen groot. Het enige dat helpt is fors 
bijbouwen. Daarom moeten we allemaal sa-
menwerken en deze Woondeal gaat heel veel 
van onze inwoners helpen om een fijne en 
betaalbare plek te vinden hier in onze regio.”

Woondeal voor 45.000 nieuwe woningen in regio Zuidoost Brabant
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 3

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#3

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

9 5 1 3 8
2 7 9 5 6

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

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

2 9 3
9 8

6 7 4
4 3 8 4 2 8 7

9 5 3 6
1 4 6 3

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

7 8 2 9 5
5 9 8 7 9

4 9 3 5 1 3
6 3 4 1 4 2

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 11

Tim
e to call in a strategic air strike on this bug.

9 3
8 7 6 4

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

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

1 5

De winnaar van vorige week is: 

Tobias Bevelander  
uit Reusel

met de oplossing: 
‘De muren komen op me af’

Tobias heeft 2 tickets voor een theatervoorstelling naar keuze gewonnen van 
Cultureel Centrum Den Herd - Bladel

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 11

If G
od shuts one door, he opens another.

6 7 2
5 4 9

5
2 3 5

3 2 7
9 7 1

1
5 6 7
8 3 6

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #11

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

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

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

www.puzzelpro.nl©

ACACIA
ADRENALINE
AFDRAGEN

AGOOG
ANJER
BARST

CACTUS

CELKERN
CRÈME

ETCETERA
EVENAAR

GEELFILTER
HAKEN
HAPJE

HUMUS
INDICATIE

INEENS
KEILER

KLAPZOEN
KLARE

KOMMER

KRIEK
KROPGANS

LEIBAND
MAANDLAST

MEDICUS
METEEN

MOERASSIG

MOKKA
PLOOI

RIDDERSLAG
SENATOR
TEUGEL
TIMING

UITREKENEN

VISIE
WAKKER
WATER

WAUWEL
WEGDRAAIEN
ZUILENGANG

ZWEEP

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: In en om het huis • Oplossing: De muren komen op me af • Antwoorden: A: Landhuis – 
B: Berghok – C: Grasmat – D: Achteruitgang – E: Dat is ver van mijn bed – F: Dubbelglas – G: Het koninklijk huis – 
H: Gesprekstafel – I: Bovenkamer – J: Huisjesmelkers – K: Seniorenwoning – L: Twee onder een kap – 
M: Vaatoperatie – N: Kappersstoel – O: Mistbank – P: Woonrecht – Q: Lastig parket – R: Tafeldame

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

Woordzoeker

LuchtacrobatenLuchtacrobaten
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Tot 30 april
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

Teurlings
de Mulder

Acties geldig in de maand maart

50% korting
op DCM groenkalk

20 kg.

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  
www.teurlings-demulder.nl

15% korting

op Happy Life 
Hondenbrok adult

15 kg.

bij aankoop van 
DCM vital green

20 kg.

Nu verkrijgbaar: 
tuinzaden, pootaardappelen en uien

Voor de locatie De Hoeven 26 in Reusel is 
een principeverzoek ingediend. Dit ver-
zoek omvat een plan met meerdere op-
gaven en doelen, die samen komen in het 
gebiedsontwerp. Dit ontwerp is in samen-
werking met gemeente Bladel en de initia-
tiefnemer tot stand gekomen.

Het plan voorziet in meerdere opgaven 
die onder andere zijn opgenomen in de 
Omgevingsvisie, de Natuurbeheerkaart van 

Brabant, de Interim omgevingsverordening 
Ruimte, het vastgestelde voorkeursalterna-
tief N284 en het ruimtelijk afwegingskader 
huisvesting arbeidsmigranten. Zo levert het 
plan onder andere een bijdrage aan de na-
tuurontwikkeling en de Ecologische Verbin-
dingszone, een extra verkeersontsluiting voor 
de bedrijventerreinen De Kleine Hoeve en De 
Sleutel, de beschikbaarheid van voldoende 
bluswater en een oplossing voor het water-
bergingsprobleem op bedrijventerrein De 
Sleutel. 

Ook voorziet het plan in goede structurele 
huisvesting voor arbeidsmigranten in onze 
gemeente. Nu ons college onder voorwaar-
den heeft ingestemd met het principeverzoek 
kunnen de werkzaamheden voor het wijzigen 
van het bestemmingsplan worden gestart.

Principeverzoek 
De Hoeven 26, Reusel

RIETHOVEN - Natuurmonumenten orga-
niseert op vrijdagavond 31 maart een bij-
zondere avondactiviteit voor kinderen van 
7 tot 10 jaar in het Dommeldal. Durf jij mee 
het bos in, om de geheimzinnige Nacht-
wachter te zoeken? Wandel mee met de 
gids en ontdek samen de duisternis van 
de nacht. We starten om 19.30 uur op de 
parkeerplaats bij Café-Camping de Vol-
molen, Volmolen 1 in Riethoven. Deelname 
uitsluitend na aanmelding op www.nm.nl/
agenda

Geheimen van de duisternis
Het valt niet mee om verstokte dagkinderen 

(en hun ouders) kennis te laten maken met 
het donker van het Dommeldal, maar de 
Nachtwachter weet als geen ander hoe dit 
moet worden aangepakt. Ga mee en ontdek 
de geheimen van de duisternis. Je zintuigen 
moeten extra hard werken in het donker. Je 
spitst je oren om nachtgeluiden op te vangen, 
kijk goed om je heen om nachtdieren te ont-
dekken en laat je fantasie de vrije loop. 

Sluier van de stilte
Stukje bij beetje worden de dagmensen in-
gewijd in de geheimen van de nacht. Daarbij 
hoort ook enige kennis van het nachtjargon 
dat de Nachtwachter gebruikt, zoals het 
begrip ‘Sluier van stilte’ en de woorden 
‘Krekelstem’ en ‘Nachtconcert’. Na de activi-
teit zwaait de Nachtwachter de deelnemers 
uit en gaat vervolgens zelf de nacht weer in. 
De dagmensen die iets minder dagmens zijn 
geworden kijken de nachtwachter na.

Handig om te weten
Voor deelname is aanmelden via www.nm.nl/
agenda noodzakelijk. Prijs per kind € 5,- voor 
leden van Natuurmonumenten en € 8,- voor 
niet-leden. Let op: dit is geen activiteit voor 
volwassenen, daarom maximaal 1 begeleider 
per kind(eren) en zaklampen zijn tijdens de 
tocht natuurlijk uit den boze! Deze activiteit 
is niet geschikt als verjaardagsfeest. Draag 
donkere onopvallende kleding. Het Dommel-
dal kan erg nat zijn; laarzen of stevige schoe-
nen zijn aan te bevelen. Alleen geschikt voor 
mensen die goed ter been zijn, dit vanwege 
de donkere en oneff en paden die belopen 
worden. Honden mogen helaas niet mee.

Op stap met de Nachtwachter 
in het Dommeldal
Avondactiviteit voor kinderen van 7 tot 10 jaar
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

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

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 15 KM
Bouwjaar : 2022

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

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

Nu tijdelijk 

€ 22.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 380,- per maand!*

PRIVATE LEASEPRIVATE LEASE AUTO VAN DE WEEK AUTO VAN DE WEEK

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!
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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.

WIJ DOEN MEE!
25 maart 2023

Voor ons kantoor in Eersel zijn wij op zoek naar een
administratief medewerk(st)er en een assistent-accountant.
Wil jij ons enthousiast team van 25 medewerkers in een
mooie MKB praktijk in De Kempen komen versterken?

Administratief
medewerk(st)er
Minimaal 24 uur

De werkzaamheden bestaan uit:
• Het verzorgen/verwerken van de financiële administraties
 van onze cliënten.
• Het ondersteunen van onze collega’s bij hun dagelijkse
 werkzaamheden voor onze cliënten. 

Profiel
• Afgeronde relevante studie op MBO-niveau.
• Bij voorkeur enige relevante werkervaring.
• Communicatief en sociaal vaardig.
• Betrokken en nauwkeurig.

Assistent-Accountant 
Minimaal 24 uur

De werkzaamheden bestaan uit:
• Adviseren en begeleiden van cliënten op zowel fiscaal
 als financieel gebied.
• Het verzorgen van fiscale aangiften.
• Het samenstellen van jaarrekeningen.
• Het opstellen van tussentijdse rapportages en prognoses.

Profiel
• Afgeronde relevante opleiding op MBO- of HBO-niveau.
• Communicatief en sociaal vaardig.
• Cijfermatig en analytisch sterk.
• Betrokken en nauwkeurig.

Solliciteren?
Ben jij de collega die we zoeken? Neem dan snel contact met ons op.
Je kunt jouw sollicitatie voorzien van CV sturen naar:

Castelijns & Swaans accountants-adviseurs
t.a.v. mevr. K.I.C. Thomassen
e-mail: k.thomassen@castelijns-swaans.nl

Word jij ook
blij van cijfers
en getallen?
SOLLICITEER DAN NU!

Over Castelijns & Swaans
Castelijns & Swaans accountants-adviseurs is een accountantskantoor in Eersel met
25 medewerkers, dat werkzaamheden uitvoert voor een groeiend aantal relaties uit zeer
gevarieerde branches voornamelijk gevestigd in het zuiden van Nederland. Tot onze cliënten 
behoren middelgrote ondernemingen, ondernemers in het midden- en kleinbedrijf,
non profit organisaties en agrarische bedrijven.

Klantgerichte service, actieve advisering
en persoonlijke aandacht staan centraal
in onze dienstverlening.

VACATURES
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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

www.bransmetaalbewerking.nl

VERSPANEN, WAT IS DAT EIGENLIJK?

KOM HET  25 MAART  ERVAREN BIJ 

BRANS METAALBEWERKING! 

Wij doen mee!

WIJ ZOEKEN:
•  Allround metaalbewerker 

(CNC Frezer) 

• Calculator / Werkvoorbereider

Let op! De Kleine Broekstraat is 

met een paaltje afgesloten. Wij 

zijn daarom alleen bereikbaar via 

de Ekkerstraat.

Industrieweg 24, 5571 LJ Bergeijk

HIGHLIGHTS OPEN BEDRIJVENDAG,
25 MAART VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
• feestelijk ontvangst, wat precies verklappen we nog niet

• interactieve rondleiding voor jong en oud

• hapje en een drankje

Veldstraat 25a, 5473 AH Heeswijk-Dinther T: 0413-289548 E: info@nutrilabagro.nl W: www.nutrilabagro.nl

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar meerdere:

Monsternemer vaste mest AP06 (bijbaan)
Wij bieden jou een uitdagende baan binnen een modern en dynamisch laboratorium dat analyses uitvoert in de 
agrarische sector.

De functie:
Je werkt op basis van je eigen beschikbaarheid en bezoekt een aantal van onze klanten in de regio van jouw 
woonplaats. Opdrachtgevers van Nutrilab Agro geven via de planner door waar en op welke tijdstippen er de 
volgende dag monsters genomen moeten worden bij het laden en lossen van mest dikke fractie.
Je werkzaamheden bestaan uit het nemen van mestmonsters op locatie. Je wordt hier in onderling overleg en 
op basis van jouw eigen beschikbaarheid voor ingepland door onze planner. 
Monsters worden door de monsternemer gekoeld opgeslagen in een koelkast die door Nutrilab Agro ter 
beschikking wordt gesteld en worden regelmatig door onze eigen koerier opgehaald.
De opleiding tot monsternemer wordt intern verzorgd door Nutrilab Agro.

Wie ben jij?
❖ Je bent wonend in één van de gewenste omgeving de Kempen;
❖ Je bent in het bezit van een rijbewijs (B) en een eigen auto;
❖ Je hebt een agrarische achtergrond;
❖ Je bent flexibel en op korte termijn beschikbaar.

Wat bieden wij? 
❖ De mogelijkheid voor verschillende dienstverbanden zoals: ZZP, vast in dienst of een 0-uren contract;
❖ Een bijbaan die eventueel ook goed te combineren is met een andere baan;
❖ Flexibele werktijden afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden.

De organisatie:
Nutrilab Agro is ontstaan vanuit een samenwerking tussen van de Meerakker Service B.V. en Nutrilab B.V.. 
Binnen Nutrilab Agro wordt kennis vanuit de veehouderij, mesthandel en transport gecombineerd met 30 jaar 
ervaring in de agrarische monstername en 65 jaar ervaring in laboratoriumanalyses.
Nutrilab Agro verzorgt alle soorten monstername voor bedrijven in de veehouderij, akker- en tuinbouw en voor 
loonbedrijven.

Onze website:
www.nutrilabagro.nl

Enthousiast geworden? 
Ben je geïnteresseerd in deze baan, dan kun je een mail sturen naar: solicitaties@nutrilabagro.nll   
Mocht je vragen hebben over de baan, dan kun je contact opnemen met Nutrilab Agro via: (0413) 28 95 48.

Enthousiast geworden? 
Ben je geïnteresseerd in deze baan, dan kun je een mail sturen naar: 
Mocht je vragen hebben over de baan, dan kun je contact opnemen 

, dan kun je een mail sturen naar: solicitaties@nutrilabagro.nll   
, dan kun je contact opnemen met Nutrilab Agro via: (0413) 28 95 48
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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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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

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

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

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

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

Overhandiging profielschets nieuwe burgemeester 
aan commissaris van de Koning 

Woensdagavond 8 maart heeft de gemeenteraad de 
profielschets voor de nieuwe burgemeester van de 
gemeente Bladel vastgesteld en overhandigd aan de 

commissaris van de Koning Mr. Ina Adema. Half maart 
2023 stelt de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de vacature voor burgemeester open.

Militaire oefening
Op 22 en 23 maart is er een militaire oefening in de 
gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in het 
kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke 
Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de 
militairen getraind worden in het uit handen blijven van 
de tegenstander in vijandelijk gebied. Men zal hierbij het 
doorgaand verkeer niet hinderen. 

Reppido: het klacht- en meldingensysteem voor 
gemeente Bladel
Heb je iets gezien in je woon- en leefomgeving 
dat kapot is, is er schade aan straatwerk (door 
bv. graafwerkzaamheden) of is er sprake van 
overlast? Klachten en meldingen over de 
openbare ruimte kunnen gemakkelijk 
doorgegeven worden via het klacht- en 
meldingensysteem Reppido. 

Als je een klacht of melding doet via de website van de 
gemeente Bladel (www.bladel.nl/klachten-meldingen-
en-bezwaar), kom je direct in het Reppido-systeem. 
Een klacht of melding die via Reppido wordt 
ingediend, wordt geautomatiseerd doorgezet naar de 
juiste behandelaar. Deze krijgt meteen een signaal dat 
er een nieuwe klacht of melding aan hem of haar is 
toegewezen. Sommige behandelaars werken intern bij 
de gemeente Bladel, anderen worden door de 

gemeente ingehuurd om bepaalde klachten en 
meldingen af te handelen. 

Als je een klacht of melding in Reppido invult, word je, 
als je dit aangeeft, op de hoogte gehouden van de 
status van de klacht of melding totdat deze is 
opgelost.

Storingen over de openbare verlichting dienen gemeld 
te worden via: 
www.heijmans-verlichting-bladel.nl/. 

De gemeenteraad vergadert op donderdag 23 
maart 2023. Deze vergadering is openbaar, begint 
om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van 
het gemeentehuis te Bladel. 

De gemeenteraad bespreekt o.a. het raadsvoorstel over 
het herzien voorkeursalternatief N284 en de vragen van 
VHP over het Gemeenschapshuis aan de Markt. De 
volledige conceptagenda en vergaderstukken kun je 
inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. Via deze 
webpagina is de vergadering ook rechtstreeks digitaal te 
volgen of later terug te kijken.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kun je tijdens de vergadering inspreken op 

geagendeerde voorstellen. Je kunt dan in maximaal vijf 
minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om 
spreekrecht meld je vóór de vergadering bij de griffier via 
griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497-361636.

Raadsvergadering op 23 maart a.s.
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De kranten staan vol alarmerende berichten over 
de zorgelijke mentale gezondheid van jongeren. 
Teleurstelling, stress en emoties horen bij het 
leven, maar niet ieder kind weet hoe hij of zij 
hiermee om moet gaan. Daarom organiseert 
Kempenbranie samen met Bibliotheek Bladel een 
lezing voor ouders van jongeren tot 18 jaar over 
ontwikkelingen in de mentale gezondheid van 
deze jongeren, en waarom het zo belangrijk is om 
hiervoor al op jonge leeftijd aandacht te hebben. 
Het creëren van een stimulerende en gezonde 
omgeving waarin jongeren kunnen opgroeien is 
waar Kempenbranie zich voor inzet.

Programma
De avond begint met een lezing van Elsbeth Kuysters, 
moeder, psycholoog en schrijver. Naast haar beroep als 
psycholoog is Elsbeth als moeder ook 
ervaringsdeskundige van een kind met mentale 
problemen. Bovendien is Elsbeth medeoprichtster van de 

Stichting Saarisnietgek, welke de mentale gezondheid 
van kinderen op een laagdrempelige wijze bespreekbaar 
beoogt te maken.

Elsbeth van Genuchten, jeugdverpleegkundige van JGZ 
GGD, geeft vervolgens een lezing over het vergroten van 
de mentale weerbaarheid bij kinderen. Tijdens haar 
lezing zal zij hiervoor verschillende tips en tools geven. 
Daarnaast sluiten de jeugdcoaches van Cordaad Welzijn 
aan en wordt het belang van #Kempenbranie 
toegelicht. Natuurlijk is er op deze avond gelegenheid 
om vragen te stellen aan de sprekers. 

Aanmelden
De informatieavond vindt plaats op 23 maart 2023 
vanaf 19.00 uur in Bibliotheek Bladel, Markt 4 en de 
toegang is gratis. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich 
aanmelden via: 
www.kempenbranie.nl/lezing-mentale-gezondheid. 
Let op: er zijn maximaal 50 plekken beschikbaar. 

Informatieavond ‘Mentale gezondheid bij jongeren tot 18 jaar’ 
in Bibliotheek Bladel

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 28 februari 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Jaaroverzicht ondermijning basisteam 
De Kempen 2022
De raad wordt geïnformeerd.

Ontwerp bestemmingsplan m.b.t. de fietspaden 
op de Cartierheide
1. Ingestemd;
2.  Het Ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage 

gelegd.

Klimaatcorridor A67
Ingestemd met een financiële bijdrage van € 7.500,- 
voor de coalitie Klimaatcorridor A67.

Mandaatbesluit vertegenwoordiging 
randgemeenten Luchthaven Eindhoven 2023
Ingestemd met de vertegenwoordiging van de 
gemeente Bladel bij overleggen over Eindhoven Airport 
conform bijgevoegd mandaatbesluit door drie 
wethouders uit de randgemeenten, te weten:
- Eric Beex (gemeente Eersel);
- Jan van Burgsteden (gemeente Meierijstad);
- Frank Rombouts (gemeente Reusel-De Mierden).

Wijziging subsidie duurzame energie voor 
particulieren
1.  De nadere regels van de subsidieregeling duurzame 

energie en energiebesparing voor particulieren 
2022, eerste wijziging, zijn verworpen;

2.  De nadere regels subsidieregeling duurzame energie 
en energiebesparing voor particulieren 2023 zijn 
vastgesteld.

Besluit eenrichtingsverkeer Van Dissellaan naar 
de Markt Bladel
De tijdelijk toe te passen eenrichtingsverkeersmaatregel 
ter hoogte van de Van Dissellaan richting de Markt te 
Bladel is goedgekeurd.

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Van Gerwenstraat 20, plaatsen van zonnepanelen 

op een schuur;

•       De Pan 9, het inpandig realiseren van een B&B;
•       Roodbont 50, plaatsen van een erfafscheiding.

Hoogeloon
•       Broekenseind 5, verplaatsen van een uitrit;
•       Hoofdstraat 40, herbestemmen naar vier 

wooneenheden;
•       Hoofdstraat 71, vernieuwen dakbedekking.

Bladel
•       Bleijenhoek 73, aanpassen bestaande uitrit;
•       Neterselseweg 6, verlengen tijdelijk gebruik 

bijgebouw tot 30 april;
•       Eikenbos 14, aanleggen van een nieuwe inrit.

Casteren
•       Driehuis 7, plaatsen 18 zonnepanelen.

Verleende omgevingsvergunning
Hapert
•       Merelstraat 1, aanleggen van een inrit. Datum 

besluit: 2-3-2023.

Bladel
•       Markt 28, afwijken van het bestemmingsplan voor 

de bouw van drie appartementen. Datum besluit: 
6-3-2023.

Vergunning APV-bijzondere wet

Bladel
•       Tipmast 48A, 3 seizoenenwandeling No-Limits op 

16 april, 15 oktober en 17 december. Datum 
besluit: 6-3-2023;

•       Emmaplein 4, verruiming sluitingsuur Cultureel 
Centrum Den Herd 15 april 2023. Datum besluit: 
6-3-2023.

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:

•       Den Bogerd 13 Hoogeloon

Vertrokken naar onbekende bestemming

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

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Wojnowski, S.  Willem van Oranjelaan 28, Bladel 09-03-2023 Land onbekend

       Den Bogerd 13 Hoogeloon

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

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 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
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Door Harrie Fiers

BLADEL - In het vorig jaar uitgegeven  
plaatjesalbum van de Heemkundekring 
Pladella Villa is één bladzijde gereser-
veerd voor de prehistorie. Daarop staat bij 
nummer 9 een foto van tien bronzen bijlen 
die in het jaar 2008 nabij Hoogeloon zijn 
opgegraven. Jan Roymans, archeoloog bij 
RAAP, was erbij. Hij wist waar hij in die om-
geving archeologische vondsten kon ver-
wachten. “Je schakelt een aantal minder 
waarschijnlijke plekken uit. Wat overblijft 
geeft je bij een opgraving een goede kans 
op een mooie vondst.” 

Al ruim vóór 2008 was Waterschap De Dom-
mel tussen Hoogeloon en Vessem bezig bij 
de Kleine Beerze. De beek moest opnieuw 
gaan meanderen, er werden poelen gegraven 
en waar nodig werden de oevers verschraald. 
Daarbij hoorde ook een zogenaamde ‘ar-
cheologische begeleiding’. Vóór het echte 
graafwerk begon moesten de archeologen er 
hun bevindingen kunnen doen.

“Ons bedrijf RAAP is een adviesbureau voor 
archeologie en cultuurhistorie”, vertelt Jan. “Ik 
zie het landschap als een grote archiefkast. 
Meer dan 99% van de geschiedenis van de 
mens ligt opgeslagen in de bodem en niet 
in het papieren archief. Dat bodemarchief is 
maar één keer te ‘lezen’. Daarom willen we 
bij een opgraving meteen een zo compleet 
mogelijk beeld, om te weten hoe het echt 
geweest is. Het is ook niet leuk te lezen in 
een geschiedenisboek waar bladzijden uit 
zijn gescheurd. Dit vind ik niet alleen. Ook 
de gemeente, de provincie en waterschap 
De Dommel willen het bodemarchief zo vol-
ledig mogelijk veilig stellen. Hiervoor wordt 
dan RAAP ingeschakeld. We geven aan hoe 
belangrijk het is om juist dat bodemarchief 
te behouden. Voor ons advies betreffende de 
herinrichting van dit beekdal heb ik een plan 
van aanpak gemaakt. We wisten goed waar 
we moesten graven: waar het beekdal het 
smalst is kun je bijvoorbeeld een beekover-

gang verwachten. Logisch nadenken dus en 
je ervaring laten spreken voordat je begint.”  

Op drie plekken werden behoudenswaardige 
vindplaatsen aangetroffen. Bij de Hoogcas-
terse Weg werden een paal en een plank uit 
de Midden Bronstijd opgegraven. Nabij de 
Vessemse brug kwamen resten uit de Vroege 
Middeleeuwen (tussen 600 en 900 na Chr.) 
naar boven. Een stuk van een maalsteen 
maakt het verleidelijk te denken aan een wa-
termolen op die plek. Maar bij het Loonse 
Bos, nabij de beek, werden echt veel bijzon-
dere vondsten gedaan. Onder zware eiken 
palen van een damconstructie uit de Romein-
se tijd lagen resten van een eerdere veenweg, 
waren er hoefafdrukken van runderen te zien 
en als klap op de vuurpijl vonden de archeo-
logen daar maar liefst tien bronzen hielbijlen.  

“Om de ouderdom vast te stellen hebben 
we vier hulpmiddelen. Allereerst zijn onder-
liggende vondsten vaak ouder dan die aan 
de oppervlakte. Bij houten palen kunnen we 
gebruik maken van dendrochronologisch 
onderzoek, zeg maar de bestudering van de 
jaarringen in het hout. Dan heb je ook nog 
het koolstofonderzoek, de C14-methode. De 
hoeveelheid koolstof neemt geleidelijk af bij 
niet meer levend organisch materiaal. Bij het 
aardewerk kunnen we zien welke kenmerken 
de in de ovens gebrande potten vertonen. We 
linken die, als het mogelijk is, aan een periode 
of aan een volk waarvan we al eerder resten 
hebben gevonden. We kunnen ook door een 
combinatie met eerdere vondsten de ouder-
dom vrij exact vast stellen.”

Bij de twee andere vindplaatsen bleven de 
resten in de grond. De plek bij het Loonse Bos 
was aangetast door de graafwerkzaamheden 
van het waterschap. Daardoor werd het daar 
een echte opgraving. Jan gaat verder: ”Daar 
vonden we rechtopstaande houten palen, 
we nemen aan dat die als fundering voor 
het wegdek hebben gediend. De horizontale 
planken zijn verdwenen, aangetast door zuur-
stof. Daaronder vonden we nog een veenweg 
uit de eerdere IJzertijd, tussen de 8ste en 2e 
eeuw v. Chr., met een slappe ondergrond van 
planken en takkenbossen. Links en rechts 
van die weg hebben we uit die periode ook 
veel hoefafdrukken van runderen gevonden.”

De tien bronzen bijlen
Onder die laag van de afdrukken deden de 
onderzoekers een zeer opmerkelijke vondst. 
Maar liefst tien kleine bronzen hielbijlen, met 
ieder een gewicht van tussen 400 en 500 
gram, kwamen uit de modder tevoorschijn. 
Daarbij lagen ook enkele Romeinse potscher-
ven, een mantelspeld en zelfs vensterglas. 

“Uiteraard waren we opgetogen. Maar wij 
archeologen willen alle vondsten ook in een 
breder kader plaatsen. Een bijl, een veenweg, 
een urn, een grafheuvel, een put, een paalgat, 
al die vondsten passen in een groter geheel. 
En dat grotere geheel willen wij in beeld bren-
gen. Daarom is één vondst op zich niet zo in-
teressant, hoe uniek ook. Je bent als archeo-
loog altijd op zoek naar dat grotere geheel. 
De dam en de veenweg maakten het wellicht 
mogelijk de beek juist daar over te steken. 
Dus dan waren er contacten tussen groe-
pen mensen. Wellicht woonden er mensen 

bij die overgang. Afdrukken van paalgaten 
kunnen wijzen op één of meerdere woningen. 
Een mantelspeld wijst op Romeinse invloed. 
Niet toevallig hebben we daar in de buurt op 
hoger gelegen plaatsen een Romeinse villa 
en het grafveld bij de Kabouterberg gevon-
den. Misschien was het beekdal hier de grens 
van een bepaald gebied. Daarom kunnen de 
bijlen juist daar terecht gekomen zijn, als een 
rituele dispositie, bijvoorbeeld als een offer, 
misschien was het wel gebruikelijk om bij de 
overgang van het ene naar het andere gebied 
voorwerpen achter te laten.”

Zo is archeologie werk voor een speurende 
detective. Het rapport dat RAAP van de op-
graving heeft opgesteld geeft als afsluiting 
aan gemeenten, het waterschap en de pro-
vincie enkele aanbevelingen. Om de vind-
plaatsen duurzaam te behouden zou de op-
graving de status van beschermd monument 
moeten krijgen. Het gaat hier tenslotte om 
een stuk cultuurhistorie. Ook in het onder-
wijs kunnen ze een rol spelen. Het is immers 
belangrijk dat de opgedane kennis aan de 
toekomstige generaties wordt overgedragen. 
Ook daarover denkt RAAP graag mee.

‘Een echte archeoloog 
werkt als een speurende 
detective’
Jan Roymans en zijn verhaal 
van de tien bronzen bijlen

De tien bronzen bijlen

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

Jan en twee collega’s

Jan op de Kabouterberg

HISTORIE
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  WIST
     JE 
DAT...?

... er een aandoening 
bestaat waardoor 
je een buitenlands 
accent krijgt? 

Het heet het 
buitenlandsaccent-
syndroom, dat kan 
voorkomen na een 

beroerte of hoofdletsel. 
Mensen spreken dan hun 
eigen taal, maar met een 
ander accent. Dat komt 
door een stoornis in de 
motorische hersenschors, 

in een gebied dat 
verantwoordelijk is voor 
de aansturing van de 

spraakmotoriek.

ALLERHANDE

Mijn duim gaat omhoog voor de mensen die het 
afgelopen half jaar wekelijks keihard gewerkt hebben op 
de heidegebieden in Reusel-De Mierden.

Huub Joosten
------------------------------------------------------------------
Mijn duim gaat omhoog voor toneelvereniging ‘t Volks-
vermaak. Zonnebloem afdeling Bladel bedankt voor de 
uitnodiging voor zo’n geweldig toneelstuk. De gasten 
gingen met een dikke glimlach op hun gezicht naar huis. 
Bedankt!

Annie Plasmans
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een dikke duim omhoog voor de organisatie en alle vrijwilligers van Strong2gether. Een 
geweldig goed georganiseerd evenement waar wij met onze familie aan deelgenomen hebben. 
We hebben genoten van de natuur en alle activiteiten in- en om de boerderij van de familie 
Meulenbroeks. Dank jullie wel!

Marleen Vosters
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wij steken een dikke duim omhoog voor onze leden en het bestuur van de woensdagavond-
groep van De Hoeksteen, omdat wij 12,5 jaar leiding gaven. We hebben een hele fijne avond 
gehad, geheel verzorgd door de leden en leiding. Gewoonweg geweldig, bedankt! 

Joos, René en Gabriëlle
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een duim omhoog voor alle zwerfafvalrapers (zappers) in de Kempen. Jullie zijn kanjers. Ik 
wens jullie ook een gezellige maar vooral een geslaagde Landelijke Opschoondag. Neem ook 
even een kijkje op de facebookpagina Zapgroep de Kempen en meld je aan, dan maken we de 
Kempen nog schoner.

Bert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omlaag voor alle ouders die hun auto 
parkeren voor de ingang van de school en het voetpad bij 
het MFA Hart van Hapert, zodat wandelaars met kinder-
wagens er geen gebruik van kunnen maken.

Een bezorgde ouder
------------------------------------------------------------------

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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Duofi etsen 
Bladel zoekt 
vrijwilligers

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

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

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

www.duofietsenbladel.nl

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Dansen voor 
50-plussers

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

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

Van harte welkom!

Weggooien 
is zonde
Repair Café in Bladel

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

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

Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig 
met reparatiekennis en –vaardigheden op 
allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis 
kapotte spullen mee en gaan samen met de 
deskundigen aan de slag. Om lange wachttij-
den te voorkomen, kan er slechts 1 apparaat 
p.p. aangeboden worden.

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

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

www.kompasbladel.nl

Gezocht
Jongeman die woensdag 8 maart, 
in Bladel, met zijn fi ets tegen mijn 
rode Suzuki Alto botste, dit i.v.m. 
schade. Tel.nr: 0620361887

De ‘Duim’ gaat omlaag
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Collectanten
Begin april 2023 zal de eerste Goede 
Doelen Week in de gemeentes Bladel, 
Hapert en Netersel plaatsvinden. In deze 
week wordt in één keer gecollecteerd voor 
16 landelijke Goede Doelen.

We zoeken nog collectanten voor de 
gemeentes Bladel en Hapert die in hun buurt 
een ronde willen maken.

Hoe gaat zo’n gezamenlijke collecte in zijn 
werk en wat wordt er van een collectant 
verwacht?

*  In week 14, van 4 t/m 8 april, ga je langs de 
deuren en bezorg je een envelop met een 
formulier waarop alle deelnemende doelen 
vermeld zijn.

*  Omdat dit de eerste keer is dat er een 
Goede Doelweek collecte wordt gehouden, 
willen we zoveel mogelijk uitleg verstrekken 
over het invullen van dit formulier. Alles blijft 
anoniem.

*  In week 15, van 11 t/m 15 april, worden de 
ingevulde formulieren in een gesloten 
envelop weer door de collectant opgehaald.

Help je mee? We kijken ernaar uit je te 
begroeten als collectant.

Alvast hartelijk dank namens alle aangeslo-
ten Goede Doelen.

Voor aanmeldingen of meer informatie neem 
contact op met Anja van Guluck, e-mail 
info@gdwbladel.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

in de regio

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

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

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

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

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

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

Start 
EHBO-cursus bij 
Afdeling Hapert
Bij voldoende aanmeldingen!

Melding i.v.m.
aanleg glasvezel: 

Beste kijkers, 

Er zijn momenteel glasvezelaanbieders die – tot heden- geen Kempentv uitzenden.

Kijk op onze website, via welke providers u KempenTV kunt ontvangen!

www.kempentv.nl/uitzending

EERSEL - Op zaterdag 15 april, van 10.00 
tot 13.00 uur, is er een garagesale in Eersel. 
In de straten Willibrorduslaan, Kerkstraat, 
Dijk, Quackelaer, Postakkers en alle stra-
ten die er tussen liggen. 

Er worden allerlei spullen te koop aangebo-
den op de opritten en in de garages. De or-
ganisatie is in handen van de gezamenlijke 
buurtverenigingen Willibrorduslaan, de Pöst 
en Den Ouwen Dijk. 

Zaterdag 15 april garagesale Eersel

ZONDAG 26 MAART
OPEN DAG BLAALSE SCHOOL
Locatie: atelier Teken en Schilderclub
De Blaalse School, Bleijenhoek 57a, Bladel.
Tijd: 13.00-16.00 uur. Gratis entree.
Tijdens deze open dag zijn er ook 
kunstenaars bezig aan hun schilderij!

TOT WOENSDAG 29 MAART
EXPOSITIE ‘WIE BEN JIJ’
Locatie: Praathuis Jacobushoeve,
Jan Smuldersstraat 4, Vessem. Gratis entree.
Tijd: dinsdag, donderdag en zaterdag 
10.00-16.00 uur. Mixed media portretten 
van mooie vrouwen.

T/M MAANDAG 29 MEI
FOTO-EXPOSITIE
‘EEN KLIK MET HET VERLEDEN’
Unieke historische beelden van personen en 
gebouwen. Locatie: Kempenmuseum, Kapel-
weg 2, Eersel. Open: zie website. 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.
Bezoek van groepen; mogelijk op afspraak.

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

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

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.

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.

ZONDAG 19 MAART
VRIJDAG 24 MAART
ZATERDAG 25 MAART

TONEELVOORSTELLING
‘BERTHA’S DOOD’
Locatie: Heieind 2, Hoogeloon. Aanvang:
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

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.

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!

GROTE VLOOIENMARKT 
STEENSEL
Locatie: De Höllekes, Korte Kerkstraat 7,
Steensel. Org.: korfbalvereniging FSC.
Tijd: 10.30-14.30 uur. Entree: € 1,00.
Behalve in De Höllekes worden ook op het
bijbehorende plein zeer bruikbare spullen
te koop aangeboden! 

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.

ROMMELMARKT
KORFBALVERENIGING KVC
Locatie: D’n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Aanvang: 10.00 uur. Entree: € 3,00 en
kinderen tot 12 jaar gratis.

ZA. 8 & ZO. 9 APRIL

KWF LIFESTYLE MARATHON
Locatie: centrum van Lage Mierde.
Tijd: za. 8 april 16.00 uur tot zo. 9 april
16.00 uur (24-uurs marathon). Gezellig voor
groot en klein. Schrijf je nu al in voor een
unieke workshop via onze website:
www.kwf-lifestyle-marathon.nl

ZATERDAG 15 APRIL

DANCE CLASSICS PODIUM10
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel.
Tijd: 20.30-02.00 uur. Kaartverkoop:
www.podium10.nl Op deze avond worden de
beste dance classics uit de jaren ‘80, ‘90 en
‘00 gedraaid door DJ duo Jan Maas en
Lau Daniëls. 

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 24 maart

OFGEZATBAND
Proosten! (muziek)
In deze wervelende show komen alle 
succesnummers voorbij en moet het 
publiek één kolkende massa worden. 
Zitplaatsen? Ja, een paar op het balkon 
maar feesten zul je!

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

zaterdag 22 april

DIEUWERTJE BLOK & 
JEROEN KRAMER
De Prins van Oranje (theatershow)
Kindervoorstelling voor kinderen vanaf 
6 jaar. Dieuwertje en Jeroen gaan op 
zoek naar prinsen en sinaasappels!

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

Aanvang: 14.30 uur - Entree: € 10,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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EERSEL - ‘Leven met oorlog’, dat is dit jaar 
het thema van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei. Met dit thema richt het comité de aan-
dacht op de impact van oorlog op individu-
en, families en de samenleving en die kan 
heel verschillend zijn. Waar de ene familie 
trots terugkijkt op de heldenstatus van 
een van hun naasten, treurt de andere om 
het noodlot dat hun verwanten getroffen 
heeft. De een bejubeld, de ander door de 
geschiedenis weggevaagd. Alles bepaald 
door het perspectief waarmee je naar oor-
logsomstandigheden kijkt. 

In Eersel staat deze wisseling van perspec-
tief centraal bij de Dodenherdenking op  
4 mei. Het plaatselijke herdenkingscomité 
concentreert zich hierbij op twee personen 
die in de Tweede Wereldoorlog in het Eer-
selse nonnenklooster St. Jacobus verbleven 
en voor wie deze donkere periode een totaal 
andere impact had. De een – moeder-over-
ste zuster Reinildis – ontvangt voor haar 
moed een Engelse militaire onderscheiding, 

de ander – het in het klooster ondergedoken 
Oostenrijks-joodse meisje Ilse Brüll – komt 
om het leven in een Duits concentratiekamp. 
Twee kanten van een en dezelfde oorlog. Met 
vraagstukken rond onmacht, lijdzaamheid, 
bewust wegkijken of wellicht verraad. Vraag-
stukken waarop geen eenvoudig antwoord te 
geven is. ‘Wa zoude gij dan doen?’ zingt Ge-
rard van Maasakkers in zijn lied Kamp Vught.

Eén van de doelen van de Eerselse 4 mei-her-
denking is om als dorpssamenleving stil te 
staan bij dit soort vragen. Daarvoor heeft 
het plaatselijke herdenkingscomité een pro-
gramma uitgewerkt. Voor het eerst gaat dat 
niet van start in de parochiekerk, maar in 
sociaal-cultureel centrum De Muzenval, ook 
om zo de neutraliteit van de samenkomst te 
benadrukken. 

Programma donderdag 4 mei: 
Om 19.00 uur is er een samenkomst in De Mu-
zenval. Na het welkomstwoord van Wim Lavrij-
sen, lid van het plaatselijk Comité 4 en 5 mei, 
begint de herdenking met een lichtceremonie: 
het aansteken van 7 kaarsen. Daarna volgt de 
toespraak van Roeland van Hooff, voorzitter 
van de Stichting 4-5 mei Herdenking van de 
gemeente Eersel. Verder komen Toon Schel-
lens en Inge Dümpel aan het woord. Eerst-
genoemde gaat in op het oorlogsverhaal van 
Ilse Brüll, terwijl laatstgenoemde de bijdrage 
vanuit de Indonesische gemeenschap belicht. 
Tussenin laten leden van muziekvereniging De 
Goede Hoop passende muziekstukken horen 
en worden gedichten voorgelezen. Om 19.45 
uur is er een stille tocht naar Mariakapel op de 
Dijk. Bij de kapel is er om 19.57 uur een kran-
slegging door burgemeester Wim Wouters, 
waarna ‘The Last Post’ ten gehore wordt ge-
bracht. Klokslag 20.00 uur volgt een belang-
rijk onderdeel van de herdenking: twee minu-
ten stilte. Daarna speelt De Goede Hoop het 
‘Wilhelmus’ en zal de burgemeester zijn her-
denkingstoespraak houden. De bijeenkomst 
wordt afgesloten in De Muzenval, waar voor 
alle bezoekers koffie of thee klaarstaat.

Het plaatselijk Comité 4 en 5 mei verzoekt 
alle inwoners van de gemeente om op 4 mei 
de vlag halfstok te hangen.

IN DE KEMPEN

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

HEB JIJ EEN 
LICHTPLAN?

Als je gaat bouwen of verbouwen, is het 
zaak om jouw lichtplan door te lichten. 

Met het juiste licht op de juiste plek 
haal je naar voren wat je in het licht wil 

zetten.

Verlichting in huis?
Bezoek onze winkel

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nlDESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaarbijzonder betaalbaar

Dodenherdenking gemeente Eersel

St. Jacobusklooster in Eersel met linksonder Ilse Brüll en rechtsonder zuster Reinildis

Vorig jaar brak in 
februari de oor-
log in Oekraïne 
uit. Tienduizen-
den Oekraïners 
vluchtten naar 
Nederland voor 

een veilig onderkomen. Er werden overal 
tijdelijke opvangplaatsen ingericht, ook in 
Eersel. De mensen werden hartelijk ont-
vangen en vonden hun weg in onze ge-
meenschap. Een aantal tijdelijke locaties 
in onze gemeente is binnenkort niet langer 
beschikbaar. De oorlog duurt voort, men-
sen kunnen niet terug naar huis. Er is een 
nieuwe opvanglocatie nodig. 

Kantoorpand voormalige sigarenfabriek  
beschikbaar
Alle gemeenten in Nederland hebben de op-
dracht van het Rijk gekregen om Oekraïners 
op te vangen. Zo ook onze gemeente. Het 
afgelopen jaar zijn er circa 100 oorlogsvluch-
telingen uit Oekraïne opgevangen op verschil-
lende locaties. Het voormalige kantoorpand 
van de Scandinavian Tobacco Group aan de 
Nieuwstraat 75 in Eersel is tot eind februari 
2025 beschikbaar als nieuwe opvanglocatie. 
Wethouder Steven Kraaijeveld:  “Iedereen had 
waarschijnlijk gehoopt dat de mensen inmid-
dels veilig terug zouden kunnen keren, helaas 
is dat niet zo. Daarom kiezen we er nu voor om 
deze locatie de komende tijd jaar in te zetten. 
Dat geeft rust. Je wilt niet onnodig slepen met 
mensen die toch al ontheemd zijn.”

Geen verhoging van druk op woningmarkt
Na aanpassing van het gebouw kunnen hier 
na de zomer circa 100 mensen op een betaal-
bare en veilige manier worden opgevangen. 

Na deze periode wordt het pand gesloopt en 
onderdeel van de gebiedsontwikkeling van 
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Door 
de inzet van dit kantoorpand als opvangloca-
tie worden er geen woningen aan het toch al 
krappe woningbestand onttrokken. De druk 
op de woningmarkt wordt hierdoor niet ver-
der verhoogd. 

Het verblijf in het kantoorgebouw
De Oekraïense vluchtelingen verhuizen zodra 
het kantoorpand geschikt gemaakt is voor 
bewoning. Zij zijn inmiddels op de hoogte van 
hun nieuwe verblijfplaats voor de komende 
tijd. Het verblijf voor de Oekraïners is goed, 
maar sober en doelmatig. Het gebouw biedt 
opvang voor circa 100 Oekraïners verdeeld 
over slaapruimtes van 2 tot 4 personen. Ook 
wordt het gebouw voorzien van een aantal 
algemene ruimtes, waaronder twee keukens 
met voldoende ruimte om individueel eigen 
maaltijden te koken, inpandige douchevoor-
ziening en ruimte voor het wassen en drogen 
van eigen kleding. De huidige parkeerplaats 
krijgt  straks de functie van parkeerplaats en 
buitenruimte voor de vluchtelingen. Verder 
zorgen we ervoor dat de opvang veilig is. In 
het gebouw is dagelijks woonbegeleiding en 
beveiliging aanwezig. 

Informeren van inwoners
Inwoners van de gemeente Eersel worden 
geïnformeerd met onder andere een bewo-
nersbrief, lokale media en via www.eersel/
hulp-aan-oekraïne. Ook is er een inloopavond 
voor omwonenden voor het stellen van vra-
gen en voor het aanmelden van vrijwilligers. 
Heb je vragen, dan kun je mailen naar e-mail-
adres oekraine@eersel.nl, dat hier speciaal 
voor is bedoeld.

Nieuwe opvanglocatie Oekraïense 
vluchtelingen gemeente Eersel
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Nieuwe wet beperkt aantal 
koolmonoxidevergiftigingen
Eigenaren van een cv-ketel, geiser, gashaard 
of gaskachel zijn vanaf 1 april 2023 verplicht 
om een CO-vrij gecertificeerd bedrijf in te 
schakelen voor installatie, onderhoud en 
reparatie. Zelf klussen aan een gasverbrandings-
installatie of een niet-gecertificeerd bedrijf 
inhuren, is vanaf 1 april niet meer toegestaan.

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

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

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

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

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

Check 
het CO-vrij 

logo!

www.co-wijzer.nl

CO-vrij certificaat verplicht vanaf 1 april 2023

Door Anny van Kessel 

BERGEIJK-EERSEL - De natuur dichtbij 
huis, in eigen tuin en soms in eigen ven-
sterbank: er is zo vaak iets bijzonders te 
zien. Maar je moet er oog voor hebben. IVN 
Bergeijk-Eersel helpt de lezers om meer te 
zien, te horen en te beleven. Deze week: 
hybride ganzen.

Ik had wel al eens gehoord van een hybride 
auto, maar nog nooit van hybride ganzen.
Toch is het woord ‘hybride’ een off iciële term 
in de biologie, dat dan betekent ‘een kruising 
tussen twee soorten’.  In de kunst (en auto-in-
dustrie) betekent het ‘een kruising tussen 
twee of meerdere genres die wezenlijk van 
elkaar verschillen’ (auto loopt op benzine én 
op elektriciteit). 

Kruisingen
Hoe komt het dat ik hierover schrijf? Omdat 
ik laatst tijdens onze wandeling bij Natuurge-
bied de Sahara in Lommel een gans zag die ik 
niet kon thuisbrengen. Hij leek op een Grote 
Canadese gans, maar had ook iets weg van 
een Grauwe gans. (Helaas heb ik er geen foto 
van kunnen maken. De foto bij dit artikel is 
een 100% ras Grote Canadese gans).

Ik zag een groep ganzen zwemmen in het 
water bij de Sahara en daartussenin zag ik 
één afwijkende vogel. Ik vroeg me af wat voor 
vogel dat was. Thuisgekomen ben ik meteen 
gaan zoeken op internet wat dit verschijnsel 
is. En wat bleek? De ‘afwijkende’ gans was 
het resultaat van een kruising tussen twee 
verschillende soorten ganzen: een hybride 
gans dus! 

Vruchtbaar nageslacht
Van ganzen is bekend dat ze in verhouding 
tot andere vogelfamilies vaak kruisen. Twee 
soorten ganzen die met elkaar paren, kunnen 
ook nog eens voor vruchtbaar nageslacht 
zorgen. Dat vervolgens dan weer verder 
kruist. Zo ontstaan dus diverse ondersoorten. 
In het wild zijn wel 74 kruisingen van ganzen 
vastgesteld (bron: bird-hybrids.com 2018). 
Leuk weetje hé? Weer wat geleerd. Wat is de 
natuur toch wonderbaarlijk!

Info
Elke maand publiceert IVN Bergeijk-Eersel 
een natuurweetje. Alle gepubliceerde natuur-
weetjes lezen? Kijk op onze website www.ivn.
nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurwé-
tjes. Wil je meer weten over de natuur? Wordt 
dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden 
kan via www.ivn.nl/be of stuur een mailtje 
naar secretaris.ivnbe@gmail.com

Natuurweetje: hybride ganzen
Kruising tussen twee verschillende soorten ganzen

Grote Canadese gans

NETERSEL - Harrie Schenning van Gilde 
Sint Brigida uit Netersel is ruim 40 jaar gil-
debroeder en tamboer, echter niet al die 
tijd in Netersel. Harrie trad in 1979 toe tot 
het Sint Joris Gilde in Bladel als tamboer 
en kwam in 1989 met zijn ouders in Neter-
sel wonen, maar het duurde tot 2000 dat 
hij het gilde van Bladel vaarwel zegde en in 
Netersel gildebroeder werd. 

In 1998 op het EST in Krakau, Polen, had hij al 
eens voor de gein een jas van ons gilde gepast 
maar die paste natuurlijk niet bij de broek van 
Blaal. Toen begon het wel te kriebelen. Zijn 
vrouw Corrie en zoon Erwin zijn zilverdrager 
sinds 2008, Erwin is inmiddels ook tamboer 
en heeft zich in 2021 tot Prins van het gilde 

geschoten. Hij heeft meegedaan in Deinze 
voor de titel Europaprins, onder groot genot 
van Harrie en Corrie. Harrie ontving de kring-
onderscheiding uit handen van kringvoorzit-
ter van het Kwartier van Oirschot, Bert van 
der Staak.

Sjak Baselmans en Frans Waalen werden 
gehuldigd met hun zilveren jubileum. Sjak is 
25 jaar lid, behoort tot onze beste schutters 
en is 18 jaar vaandrig en lid van de overheid 
geweest. Frans, ook 25 jaar lid, is inmiddels 
20 jaar hoofdman van Gilde Sint Brigida, de 
bindende kracht van de vereniging. Beide ju-
bilarissen ontvingen de zilveren Brigidaspeld 
en de bloemen waren voor Els en Maria, ook 
zeer actief in het gilde.

Kringonderscheiding voor Harrie 
Schenning van Gilde Sint Brigida

KEMPENLAND
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interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!

Naast onze mooie ruime 
collectie PVC vloeren met o.a. 
houtlook, visgraat en tegel-motief, 
hebben we ook een mooie collectie 
in Tapijt & VINYl vloeren.
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De muziek van je leven en de hits van gisteren
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Voorjaar 2023Voorjaar 2023

Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

EERSEL - Wil jij leren skeele-
ren? Op woensdagmiddag 
12 april starten we met een 
professionele skeelercursus 
voor ouder en kind. In 7 les-
sen van anderhalf uur leer je 
in een prettige en familiale 

sfeer skaten, waarbij je wordt geholpen 
om vertrouwen te krijgen op inline-skates. 

Nadruk van de lessenreeks ligt op evenwicht, 
behendigheid en veiligheid. Je leert op verschil-
lende manieren stoppen, uitwijken en draaien, 
tot zelfs achterwaarts skaten. Dit zodat je later 
met een gerust gevoel op de openbare weg 
kan skaten. Tevens kun je werken aan je con-
ditie en motoriek. Je wordt in een kleine groep 
begeleid door een professionele trainer van de 
Lommelse skate- en skeelerclub All-Inline.

De lessen vinden plaats op de 400 meter 
lange betonbaan bij atletiekvereniging DES 
in Eersel. Ideaal als sportieve activiteit tij-
dens je vrije woensdagmiddag, van 14.00 tot 
15.30 uur, en superleuk om dit samen met een 
ouder of verzorger te doen.

De mogelijkheid bestaat om tijdens de cursus 
tegen geringe kosten benodigdheden (inline-
skates en valbescherming) te huren. Wel is 
het is verplicht om zelf een goed passende 
valhelm mee te brengen. Deelnemers vanaf 
6 jaar kunnen tegen betaling deelnemen als 
zij bij de activiteit vergezeld worden door 
een eveneens aan de activiteit deelnemen-
de ouder of begeleider van tenminste 18 jaar. 
Kijk voor meer informatie en inschrijven op: 

www.avdes.nl

Skeelercursus ouder en kind

VERMAAK

BLADEL - Na 2 jaar eindelijk weer een mo-
gelijkheid om dichtbij huis los te gaan met 
de beste dance classis op een verlichte 
dansvloer. Het is weer tijd voor Dance Clas-
sics in Podium10, Biezeveld 10 in Bladel. 

Zaterdag 15 april is de datum om in je agen-
da te zetten. Op deze avond worden de beste 
dance classics uit de jaren ‘80, ‘90 en ‘00 ge-
draaid door DJ duo Jan Maas en Lau Daniels.
Tussen de nummers door nemen DJ Jan en 
Lau regelmatig de microfoon ter hand om 
een duopresentatie te doen, zoals in de jaren 
‘80 gebruikelijk was. 

Naast alle muziek zal ook de zaal van Podi-
um10 tijdens deze avond worden omgetoverd 
tot een echte jaren ‘80 discotheek met ver-
lichte dansvloer en retro lichteff ecten. Zorg 
dat je dit niet mist. Kijk voor meer info op 

www.podium10.nl

Dance Classics 
in Podium10

Muzikale Vesper in 
de Protestantse kerk
EERSEL - Op 26 maart zingt het Sonnen-
berg Kleinkoor een Vesper in de Protes-
tantse kerk, Markt 38 in Eersel. Aanvang is 
om 19.00 uur. Voorganger is ds. Matthijs de 
Vries en de toegang is gratis (collecte bij 
de uitgang).

U hoort werken van o.a. Palestrina, Purcell, 
Boyce, allemaal 4- en 5-stemmige oude mu-
ziek en het prachtige ‘Ubi Caritas’ van de he-
dendaagse componist Gjeilo. Een Vesper is 
een avondgebed waarin samen gezongen, 
geluisterd en gebeden wordt en waarin in 
dit geval een aanzienlijk deel wordt verzorgd 
door het koor, dat bestaat uit 11 mensen. Het 
Sonnenberg Kleinkoor bestaat sinds 1992. 
Het is opgericht door enkele oud-leden van 
de Sweelinck Cantorij, de vaste cantorij van 
de Oude Kerk in Amsterdam. Aangevuld met 
zingende vrienden en collega’s, waaronder 
Marie-Jantien Kreeft, voormalig predikant in 
Eersel. Aanvankelijk was het vooral een gezel-
ligheidskoor, maar na een paar semi-formele 
optredens, die zeer werden gewaardeerd, is 
besloten om ook uitvoeringen te geven. En dat 
is nu al meer dan 20 jaar een mooie traditie.

Het koor repeteert ongeveer 6 keer per jaar, 
op zondagmiddag, in Ouderkerk a/d Amstel. 
Met om de muziek heen veel taart, wijn en 
gezelligheid. Zeker dit laatste weegt ruim op 
tegen de flinke reisafstanden voor sommige 
leden (van Enkhuizen tot Eersel!) en heeft 
waarschijnlijk een belangrijk aandeel gehad 
in de continuïteit van dit kleine koor. 

Het Sonnenberg Kleinkoor was eerder met 
Vespers in Eersel, Bladel en Valkenswaard, 
met een concert in de Beeldentuin in Duizel 
en verheugt zich op een nieuw bezoek aan 
de Kempen.
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Nieuwe sneeuwkettingen Volvo 0094, € 40,-.
Tel. 06-30597748.

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

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.

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

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

LP’s van rock ‘n roll, country, pop, Top 40, 
Nederlandse en Duitse. Ook singles voor in de 
jukebox. Tel. 06-22535451 (na 18.00 uur).

Van Deursen topper matras, 98% zuiver 
natuurlatex, 9 comfortzones, 210 x 90 cm, 
200 x 90 cm, 10 cm dik. Tel. 0497-388147.

Scheppach houtdraaibank DMT 175, z.g.a.n.
€ 150,-. Tel. 06-34412325.

Massief vuren salontafel € 20,-. TV dekenkist 
€ 25,-. Tel. 06-11412130 (ook voor evt. foto’s).

Salontafel met onderafleggedeelte en glasplaat, 
L 1,30, B 0,75, H 0,50. € 15,-. TV-dekenkist, 
frontklep, L 1,10, B 0,55, H 0,60. € 20,-.
Tel. 06-11412130.

Luchtbuks, 4.5 mm, i.g.st. Gold Cup T 1840 + 
kogeltjes. € 50,-. Tel. 06-20999138.

Parkside verfpistool, nieuw in doos. 
Parkside waterdrukpistool, nieuw. Samen € 15,-. 
Nette, zwarte helm met vizier, mt. 61, € 5,-.
Tel. 06-20999138.

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

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

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

GEZOCHT: Jongeman die wo. 8 maart in Bladel 
met zijn fiets tegen mijn rode Suzuki Alto 
botste. Dit i.v.m. schade! Tel. 06-20361887.

GEZOCHT: Rustige, bescheiden, eerlijke man 
van 76 jaar, 165 cm, op zoek naar spontane, 
eerlijke vrouw. Heb jij net als ik een hondje, 
niet-rokend, uit de Kempen? Dan wil ik graag 
kennismaken. Kijk er naar uit! Tel. 06-13544989.

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: Wasdroger. Tel. 382972.

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

GRATIS AF TE HALEN: Bridge benodigdheden.
Tel. 06-38710693.

GRATIS AF TE HALEN: Doos met maandblad 
Landleven en stapel van het blad Vogels.
Tel. 0497-515222.

GRATIS AF TE HALEN: Rode leren hoekbank 
met losse hoker, in gebruikte staat, in 2 delen.
Tel. 0497-381333.

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

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

GEVRAAGD: Goedwerkende naaimachine. 
Tel. 06-85174164.

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

GEVRAAGD 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: Warmtelamp, wit, 100 Watt.
Kom ze graag gratis ophalen. Tel. 06-43717251.

TE KOOP GEVRAAGD: Bos in de Kempen.
Tel. 06-30039537.

TE HUUR GEVRAAGD: Weiland voor mini 
Shetlandpony’s ( jaar rond). Tel. 06-22994911.

 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

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

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!

Inwoners van 
Steensel en om-
liggende dor-
pen merken dat 
buslijn 319 uit 
Steensel dreigt 
te verdwijnen. 

Zij tekenden daarom een petitie ‘Buslijn 
319 moet in Steensel blijven’. 

Met spandoeken, kostuums en accordeon-
muziek, kwamen de Steenselnaren naar het 
gemeentehuis. Wethouder Steven Kraaije-
veld nam de petitie in ontvangst en luisterde 
naar het zelfgeschreven lied op de wijs van 
‘Nie knieze, nie zeure’. Wethouder Steven 
Kraaijeveld neemt de petitie mee naar het 
eerstvolgende overleg met burgemeester en 
wethouders.

Inwoners van Steensel overhandigen petitie

Cordaad Welzijn koppelt mensen uit Bladel 
die hulp nodig hebben aan precies de juis-
te vrijwilliger. Wij zijn hiervoor dringend 
op zoek naar meerdere vrijwillige maatjes. 
Dit vrijwilligerswerk is in elke agenda in te 
passen. Het enige wat je nodig hebt is op-
rechte interesse in een ander.

Kees (75 jaar) heeft een licht verstandelijke 
beperking, waardoor hij soms wat langer tijd 
nodig heeft om dingen te verwerken, waar-
door een antwoord ook wat langer op zich 
laat wachten. Ben jij die geduldige vrijwilli-
ger die af en toe een praatje komt maken of 
samen muziek komt draaien?

Lian (35 jaar) komt uit China maar woont al 
enkele jaren in Nederland. Ze vindt het moei-
lijk om sociale contacten te leggen en zoekt 
een vrouwelijk maatje van haar leeftijd die 

haar hierbij kan helpen. Heb jij tijd op vrijdag-
middag of in het weekend?

Hans (57 jaar) is een sportieve, actieve man 
met alzheimer. Hij is graag buiten. Meneer 
zoekt een mannelijke vrijwilliger om samen te 
wandelen of een praatje te maken.

Marijke (60 jaar) heeft Niet Aangeboren Her-
senletsel, waardoor alles haar veel tijd en 
energie kost. Ook ziet ze links heel slecht. Ze 
zou het leuk vinden als er af en toe iemand 
langskomt om een praatje te maken of samen 
te wandelen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op met 
coördinator Eefje Heesterbeek van Cordaad 
Welzijn om te kijken of er een match is met 
een van deze of een andere dorpsgenoot 
die jouw hulp kan gebruiken. Eefje, tel. 06-
58797156 of eefjeheesterbeek@cordaadwel-
zijn.nl

* Alle namen in dit bericht zijn fictief i.v.m. privacy.

Maak jij met een klein gebaar 
een groot verschil?

Door stijgende energielasten kampen 
steeds meer huishoudens met een hoge 
energierekening. Wanneer huishoudens 
hun energierekening niet of amper kunnen 
betalen, spreken we van energiearmoede. 
De gemeente stuurt energieambassadeurs 
op pad naar huishoudens waar de impact 
van de stijgende kosten het grootst is. Zij 
geven bewoners tips over gedragsveran-
deringen en bieden kosteloos kleine ener-
giebesparende materialen aan voor in de 
woning.

John Hermsen is zo’n energieambassadeur. 
Sinds januari 2023 gaan hij en zijn collega’s 
op pad in onze gemeente. Wij stelden hem 
een paar vragen.  

Wat motiveerde je om energie-
ambassadeur te worden?
Energiebesparing is een interessant on-
derwerp om over te praten. Het is ook zeer 
actueel en houdt veel mensen bezig. Ik vind 
het sociale gedeelte erg leuk. Inmiddels ben 
ik bijna 2 jaar met pensioen en kom ik nog 
steeds graag onder de mensen. Ook vind ik 
het leuk om hiermee mensen een handje te 
helpen.

Hoe bereid je je voor op het werk als 
energieambassadeur?
Voor je aan de slag kunt als energieambas-
sadeur krijg je een training over de verschil-
lende kleine energiebesparende maatregelen 
die men in een woning kan toepassen. Maar 
ook gedragstips om energie te besparen 
komen in deze training aan bod. Ik maak een 
afspraak met de bewoner voor een huisbe-
zoek. Hierbij vraag ik of ze een jaaroverzicht 
van hun energieverbruik voor het bezoek 
klaar willen leggen. Voor het huisbezoek zorg 
ik dat ik alle spullen, zoals checklist, informa-
tie en een tablet bij de hand heb.

Wat doe je als energieambassadeur in 
onze gemeente?
Door middel van een checklist bekijk ik 
samen met de bewoner welke kleine ener-
giebesparende maatregelen (nog) toepas-
baar zijn in de woning. Aan het einde van 
het bezoek stel ik in overleg met de bewoner 
een op maat gemaakt energiebespaarpakket 
samen met kleine energiebesparende materi-
alen. Denk hierbij aan een brievenbusborstel, 
tochtstrips, radiatorfolie, LED-lampen etc.

Wat levert het op voor de bewoners?
De bewoners ontvangen de energiebespa-
rende materialen gratis. Als deze materialen 
op een goede manier worden gebruikt en de 
adviezen worden opgevolgd, zullen ze een 
lagere energierekening krijgen.

Hoe wordt je advies ontvangen door de 
bewoners?
Heel vaak zijn de mensen enthousiast en blij 
dat ze geholpen worden. Ik vind het daarom 
ook een heel goed initiatief van de gemeente.

Ook energieambassadeur worden?
Graag! Voor meer informatie en aanmel-
den kun je contact opnemen met Henk van 
Hugten van Cordaad Welzijn via email 
henkvanhugten@cordaadwelzijn.nl.

Wil je ook tips op maat van de energie-
ambassadeur? 
Huishoudens die in aanmerking komen voor 
een bezoek van de energieambassadeur 
hebben hierover een brief ontvangen van de 
gemeente. Inmiddels hebben al 64 huishou-
dens zich aangemeld voor een huisbezoek 
van een van de energieambassadeurs. Wil jij 
ook bespaartips op maat krijgen? Heb jij ook 
een brief ontvangen maar je nog niet aange-
meld? Dat kan nog steeds. Vul het antwoord-
formulier dat bij de brief zat in en geef het af 
bij de gemeente. 

Vragen of meer weten?
Heb je nog vragen over het project, neem dan 
contact op met Marit van Dooren via 088- 
4970166 of m.vandooren@reuseldemierden.
nl of met Marcha Jansen via 088-4970435 of 
marcha.jansen@reuseldemierden.nl.

Interview met energie-
ambassadeur John Hermsen
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Petrusklepel
Maand is toegewijd aan de heilige Jozef. Er 
zijn veel mooie verhalen over mensen die zich 
geholpen voelen door Sint Jozef. Zoals de zus-
ters in New Mexico, die een trap in hun kapel 
nodig hadden waar volgens kenners abso-
luut geen mogelijkheid voor was. De zusters 
gingen bidden tot Sint Jozef. En ja hoor, een 
vreemde kwam er in zijn eigen tijd timmeren. 
Hij verdween naar enkele maanden toen de 
trap klaar was; een wenteltrap waar geen lijm 
of spijker aan te pas was gekomen. Foto’s 
staan op internet. Een bijzonder verhaal. De 
parochie begint 11 maart een noveen tot Sint 
Jozef. We gaan vanwege gezondheidsrede-
nen namelijk twee krachten missen binnen 
het kerkbestuur en de pastoraatgroep. Moge 
de goede God op voorspraak van zijn dienaar 
Jozef nieuwe mensen sturen. Bid je mee?

Pastoor Schilder

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)

Hoogfeest van St. Jozef
Maandag 20 maart  
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk 
                 (m.m.v. cantor-organist)

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

Woensdag 22 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, Bijbeluurtje

H. Turibius de Mogrovejo
Donderdag 23 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

Vooravond - 
Maria Boodschap
Vrijdag 24 maart  
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. Cantor)

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

5e Zondag van de 
Veertigdagentijd
Zondag 26 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Saff ier)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 25 en 26 maart)

Bladel zondag:
- Frans Klessens en Anna Klessens-Teurlings
- Willem van Gerwen en Cato van Gerwen-
  Welling, Gerrit Soontiëns en Helena 
  Soontiëns-Aarts, Jan van der Heijden en 
  Fia van der Heijden-van Gerwen, 
  Ger Soontiëns, Ann van Gerwen en
  Cor Snelders
- Bert Cornelis, Jaan Cornelis-Klessens
  en Marloes

Casteren:
- Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes
- Familie Teurlings-Smulders
- Ilse Teurlings
- Dolf en Kee Teurlings-Wouters
- Kees en Anna Fleerakkers-Verbaant

Hapert:
- Gerrit en Greet Meijer-van Gisbergen
- Pastoor Van Vroonhoven

Hoogeloon:
- Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)

Mededelingen:
-  Vanaf zondag 19 maart tot aan Pasen zullen 

er kaarten met Congolese aquarellen ver-
kocht worden in het zaaltje in Bladel, tussen 
12.00 en 13.00 uur. Ook hangen er tekenin-
gen van Afrikaanse kinderen, gemaakt door 
Ans Hellings, met pastel of houtskool. De 
opbrengst zal gaan naar Stichting Mutoto, 
vanwege de veertigdagentijd.

-  Kinderen die net als de communicanten een 
palmpaas willen maken, mogen zich aan-
melden via info@parochiepetruspaulus.nl.  
Wij zorgen voor spullen en nodigen de kin-
deren uit voor een knutselmoment. Palm-
zondag is op zondag 2 april, om 11.00 uur, 
in Bladel. Dan lopen de kinderen met hun 
palmpaas mee in de processie.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

4e Zondag van de Vasten
(Laetare)
Zaterdag 18 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Mien Hendrikx-Lavrijssen
- Harrie van den Borne en 
  Truus van den Borne-van Limpt

Zondag 19 maart
09.30 uur: Eucharistieviering (Cantordienst)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Kees van Gool
- Willy Coppens
- Lies, Jan en Peter Blankers

Hoogfeest: H. Jozef, 
Bruidegom van de Maagd 
Maria, Patroon van de Kerk
Maandag 20 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

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

Woensdag 22 maart
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

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

Vrijdag 24 maart
19.00 uur: Vormselviering 
door Deken Spooren
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 19 maart: 10.00 uur. Drs. W. van der Wouw uit Nuenen
Zondag 26 maart: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Veldhoven 
(zomertijd!)
Zondag 2 april: 10.00 uur. Ds. T. de Zwart uit Arnhem         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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!)
Zondag 2 april: 10.00 uur. Ds. R.C. Koreneef uit Ronse (België)

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.

Na een leven van kracht, volharding, maar bovenal met liefde voor zijn omgeving, 
is in de hoge ouderdom van 94 jaar van ons heengegaan mijn dierbare vader 

en schoonvader, onze lieve opa en overgrootvader

Louis Florax 
echtgenoot van

Lony Florax – Hick †

✩ Schinnen,                                                       ✝ Reusel,
20 september 1928                                           11 maart 2023

 Raymond † en Brigitte
   Ron
  
 Marlou en Jules
  Jeroen
   Marieke en André 
   Hanneke en Emil
   Joren en Kika
   Lennert en Shailina
   
 Marcel †
  Raoul
   Aurora
   Romaine
   Desi
   Denise
   Kevin
   Dominique

 
Emmaplein 35, 
5531 HL Bladel

De uitvaartplechtigheid voor Louis wordt gehouden op zaterdag 18 maart om 10.30 uur 
in de kerk H. Petrus’ Banden, Sniederslaan 48 te Bladel, waarna we hem te ruste leggen 
bij zijn vrouw Lony op de parochiebegraafplaats. 

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de hartelijke woorden, de aanwezigheid,

 de vele kaartjes en mooie bloemen, 
rondom het overlijden en afscheid van onze

lieve moeder, oma en superoma 

Door Vosters – van Limpt 

Het heeft ons veel sterkte en steun gegeven.

Onze oprechte dank hiervoor!

Speciaal dank aan 
alle medewerkers van de Kastanjedreef, Floriaan,

en pastoor van Dijk.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

 
Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.00 uur-16.30 uur: biljartcompetitie Den Engel
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken

  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
 15.15 uur-16.30 uur: 1ste communie voorbereiding
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

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

 
Vrijdag:            08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
   09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 Na de middag voortaan gesloten
 
Alle senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom!

AGENDA 

MAANDAG 20 MAART 
T/M 

VRIJDAG 24 MAART

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 26 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.

- Zondag 23 april: 10.00 uur.

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.

Gebedsvieringengroep Netersel
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