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Door Renate Matthijssen

LAGE MIERDE - Ja, de wandelschoenen 
kunnen weer uit de kast. In Lage Mierde 
vindt op 2 april de feestelijke ingebruik-
name plaats van drie prachtige cultuurhis-
torische wandelroutes. Langs de meest 
bijzondere plekken loop je en maak je ken-
nis met de geschiedenis, cultuur, natuur en 
kunst van het gezellige kerkdorp. Loop je 
mee?

Initiatief vanuit Dorpsraad
Vanuit Stichting Dorpsraad kwam het ini-
tiatief om de kern met het buitengebied te 
verbinden middels een wandelroute. Anders 
dan de bestaande routes van het knooppun-
tennetwerk, met een duidelijk begin en einde 
in de dorpskern. Tot zover het plan, daarna 
kwam het op de uitvoering aan. Er werd naar 
een projectleider gezocht. “Dat werd ik”, ver-
telt Ad Schots. “Ik wandel zelf heel graag 
en ik hou ervan om iets te organiseren om 
mijn directe leefomgeving nog meer inhoud 
te geven. Ik hoefde dan ook niet lang na te 

denken toen ik gevraagd werd.” Met Erik-Jan 
Martens, Frans van Berkel en Cees Paridaans 
vormde Ad de werkgroep en kon een begin 
worden gemaakt met de samenstelling van 
de routes.

Samenwerking
De bedoeling was eigenlijk dat de routes in 
2020 open zouden gaan. “Toen we overal de 

De routes zijn vernoemd naar de patroonheilige van de voormalige parochie Stephanus. Ad: “Dat is een naam die al 
enige bekendheid heeft in het dorp en daarom hebben we daarvoor gekozen. Het legt meteen de link naar de cultuur-
historie. Het kerkgebouw is inmiddels gesloten voor individueel bezoek maar wordt voor grote groepen wel geopend 
door de huidige eigenaar.”

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

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

vanbommeloptiek.nl 

Ontvang nu  
GRATIS ZONNEGLAZEN 
op sterkte bij aankoop 
van een complete bril*

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

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

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

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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8
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Lid Org. Ned. 
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B. Geboers • De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575
www.kunstgebit.biz

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

Cultuur-
historisch 
wandelen in 
Lage Mierde
Feestelijke ingebruikname 
Sint Stephanus wandelroutes op 2 april

Ad Schots
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Lentekriebels

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 Zondag:           12:00 - 17:00 uur

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

acties geldig van
24-03 t/m 30-03-23

ZONDAG 26 MAART & 2 APRIL
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

NU VOOR

  22,99

16,99

HORTENSIA
‘MAGICAL‘

Diverse soorten &
kleuren | Winterhard

ACTIE

  5 voor

5,00

PRIMULA’S

Diverse kleuren
1,49 per stuk

NU VOOR

  3 voor

6,00

VASTE PLANTEN
MIX (POT 10,5 CM)
Diverse soorten

2,29 per stuk

ACTIE

  12 voor

4,99

VIOLEN Groot- en kleinbloemig
Diverse kleuren | Winterhard | 0,65 per stuk

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Buurtbus de Kempen 
zoekt chauff eurs

Wegens het bereiken van de 80-jarige leeftijd van enkele 
chauff eurs zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor het rijden 
op de buurtbus. Men wordt ingedeeld in een vast rooster.

Voor informatie kijk even op 
www.buurtbusdekempen.nl

of stuur een mail naar secretaris@buurtbusdekempen.nl 

HOOGE MIERDE - Het eerste kievitsei van 
Brabant is gevonden in Hooge Mierde. Hoe 
je dat doet? Observeren, observeren en 
nog eens observeren. Theo van de Voort 
strijkt met de eer. Theo: “Die hebben we in 
de knip.”

Een klein gezelschap zet zich in beweging 
over de modderige akker vol maisstoppels, 
aan kop gaat Theo van de Voort. Met een ver-
rekijker om zijn nek en twee wandelstokken 
in de handen loopt hij in een rechte lijn voort. 
Hij is de man die weet waar het te doen is. 
Hij wijst naar een kerktorentje aan de horizon. 
“Daar kom ik vandaan: Hooge Mierde.”

Dan houdt Theo plots halt en wijst naar de 
grond. Daar ligt ie dan: het eerstgevonden 
kievitsei van Brabant, gevonden op 15 maart 
om 11.05 uur. Dat het op de dag van de pro-
vinciale verkiezingen is, is louter toeval. Dat 
het eerste ei van Brabant vorig jaar, toen in 
Venhorst, ook op 15 maart werd gevonden 
eveneens. Theo: “Het is een flink ei. Een kie-
vitsvrouwtje moet je niet willen hebben. Je 
moet eerst drie huizen bouwen voordat ze 
zegt dat ze wil.”

Hij kan het weten, want namens de 27 jaar 
oude Natuur en (weide)vogelvereniging Reu-
sel-De Mierden houdt de Mierdenaar deze 
dagen de kieviten extra in de gaten. Net als 
voorzitter Piet Peijs trouwens, die vertelt dat 
een kievit zijn nest nooit in een rijspoor van 
een landbouwmachine zal maken: “Ze doen 
het altijd op een hoger gedeelte, anders loopt 
het nest onder water.”
                              
Alhoewel nest, het heeft meer iets van een 
kuiltje. Daar heeft Theo dan weer wat over te 

vertellen. Mannetjes moeten vaak meerdere 
kuiltjes maken voordat een vrouwtje interes-
se toont. Hoe hij dit kleine eitje op die enorme 
akker heeft gevonden? “Observeren, obser-
veren en observeren. Elke dag maak ik twee 
keer een rondje door het gebied.” Dit gebeurt 
met toestemming en medewerking van agra-
riër en grondeigenaar Ad Verstijnen. Die sa-
menwerking is heel erg belangrijk, benadrukt 
provinciaal coördinator soortenbescherming 
Fien Oost namens Brabants Landschap. De 
mannen van de weidevogelvereniging mogen 
op de akkers komen, markeren de nesten en 
helpen ze te beschermen als de landbouw-
voertuigen van stal komen. Een kievit legt 
altijd vier eieren, die leggen de vrijwilligers 
in een rieten mandje. Op het moment dat de 
boer zijn land op moet, halen de vrijwilligers 
de mandjes met eieren even weg om ze daar-
na terug te plaatsen. 

En hulp is hard nodig, want vorig jaar was met 
2400 kievitsnesten (een kwart minder dan het 
jaar ervoor) een historisch dieptepunt voor 
Brabant. “Het gevolg van kou, droogte en 
voedselgebrek”, aldus Fien Oost. “Omscha-
keling naar een natuur-inclusieve landbouw 
en aanpak van de verdroging is de beste 
manier om de kieviten te beschermen.” Voor 
Ad Verstijnen en Theo van de Voort heeft ze 
de speciale kievitsspeld van Brabants Land-
schap meegebracht. Want naar het eerste ei 
wordt altijd reikhalzend uitgekeken. “Het is 
de start van het seizoen, de weidevogels zijn 
begonnen met eieren leggen. Een moment 
van hoop.” Theo zet de speld meteen op zijn 
pet. “Hebben die kip”, grijnst hij. Vaak genoeg 
vond hij kievitsnesten, maar nimmer de eer-
ste van Brabant. “Dat is een eer, daar doen 
we het voor.”

Eerste Brabantse kievitsei 
gevonden in Hooge Mierde

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA
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HAPERT - Rottweiler Werkgroep Hoogeloon 
start op zaterdag 22 april weer met een pup-
pycursus en beginnerscursus voor alle ras-
sen. Deze cursussen zijn voor honden vanaf 
12 weken die alle inentingen hebben gehad. 

De cursussen bestaat uit 11 lessen. De Puppy-
cursus start elke zaterdag om 10.00 uur. De 
Beginnerscursus start elke zaterdag om 11.00 
uur. Meer informatie over de cursussen is 
te vinden op de website www.nrc-rwh.nl/
cursussen. Hier kunt u, als u wilt deelne-
men ook inschrijven. Bij onduidelijkheden 
kunt u bellen voor informatie van maandag 
t/m zaterdag tussen 18.00 en 21.00 uur met 

het nummer 06-30468933. De kosten zijn 
€ 125,00. Gelieve het lesgeld te betalen bij 
aanvang van de training (gaarne met con-
tant/gepast geld betalen). 

U wordt vriendelijk verzocht het inentings-
boekje of dierenpaspoort van uw hond mee 
te brengen zodat wij kunnen controleren of 
uw hond is ingeënt. De cursussen worden 
gegeven op het terrein van de Rottweiler 
Werkgroep Hoogeloon, sportpark De Lemel-
velden, Burgemeester van Woenseldreef 31, 
in Hapert.

www.nrc-rwh.nl

samenwerking op gingen zoeken, kregen we 
van Waterschap de Dommel het advies om 
nog héél even te wachten. Er werd hard ge-
werkt aan de meandering van de Raamsloop 
en de Reusel. Om dat nieuwe gebied te be-
trekken bij de routes was erg aantrekkelijk. 
We hebben dus iets langer de tijd genomen 
en daar hebben we beslist geen spijt van. We 
zijn juist heel blij dat er constructief met ons 
meegedacht is. Niet alleen door het Water-
schap maar ook door de gemeente Reusel-de 
Mierden, Het Brabants Landschap en Land-
goed de Utrecht.”

Genoeg te vertellen
De routes zijn vernoemd naar de patroonhei-
lige van de voormalige parochie Stephanus. 
“Dat is een naam die al enige bekendheid 
heeft in het dorp en daarom hebben we daar-
voor gekozen. Het legt meteen de link naar de 
cultuurhistorie. Het kerkgebouw is inmiddels 
gesloten voor individueel bezoek maar wordt 
voor grote groepen wel geopend door de 

huidige eigenaar. Door één van de routes te 
lopen, kom je langs veel bijzondere plekken. 
Op het dorpsplein staat een verhalentafel, 
waarop je al heel veel informatie kunt vinden. 
De brochure die bij de route hoort geeft kort 
info en als je de QR-code scant kom je op de 
website van de Dorpsraad (www.grensdor-
pen.nl) en vind je álle info. Joep Verspaan-
donk heeft al die informatie voor ons verza-
meld en daar zijn we heel blij mee. Er bleek 
genoeg te vertellen over ons dorp want hij 
schreef zeventien A4’tjes vol.”

Drie routes, drie afstanden
De Sint Stephanus route kent drie afstanden. 
Ad: “De korte rolstoelvriendelijke afstand 
van 3 kilometer heeft als titel ‘Raamsloop’ 
meegekregen. Opmerkelijk genoeg bleek 
het buitengebied best heel goed toeganke-
lijk voor rolstoelen, maar zat de uitdaging 
in de dorpskern. De gemeente is inmiddels 
begonnen met verbeteringen. Over goede 
samenwerking gesproken. Er zijn nog routes 
van 10 kilometer (Dorp & Buitengebied) en 
12,5 kilometer (Monumenten & Landgoederen) 
die beiden een ander deel van het dorp laten 
zien. Reden genoeg om er een keer voor 
terug te komen, toch? Voor de minder ge-
oefende loper is een verkorte versie mogelijk. 
Je kunt zelf bepalen hoe ver je gaat.”

Verdwalen is bijna niet mogelijk
De wandeltochten zijn bewegwijzerd waar-
door verdwalen bijna onmogelijk is. “We 
hebben gekozen voor dezelfde soort bordjes 
als de knooppuntenroutes, dat is herkenbaar 
voor wandelaars. Wij hebben een afwijkende 
kleur dus we vallen wel genoeg op en we ge-
bruiken dezelfde paaltjes om de bordjes aan 
te bevestigen. We richten ons zowel op de in-
woners van onze gemeente als op recreanten 
die graag wandelen. Juist de toevoeging van 
alle achtergronden maakt deze wandelingen 
zo aantrekkelijk. Je leert iets, ziet veel en je 
beweegt. Hoe mooi kan het zijn? Onderweg 
worden zeven robuuste banken geplaatst 
waarop het heerlijk uitrusten is. Daarnaast 
is aangegeven waar je aan kunt leggen voor 
een hapje en een drankje én er is verbinding 
gemaakt met de agrarische sector, omdat dat 
ook een heel belangrijk onderdeel van ons 
dagelijks leven is.”

Feestelijke ingebruikname op 2 april
Op zondag 2 april, om 14.00 uur, zal wet-
houder Rombouts van Reusel-De Mierden de 
wandelroutes feestelijk gaan openen. “We 
hopen op veel belangstelling”, zegt Ad. 
“Iedereen is van harte welkom om te komen 
kijken en alvast een stukje met ons mee te 
wandelen. Na de opening zijn de routes 
gratis verkrijgbaar bij Visit Reusel-de Mier-
den, op campings in de omgeving, de horeca 
en de sponsoren. Voor ons was het een fijn 
project om aan te werken. We hebben heel 
veel geleerd over de omgeving waar we al 
jaren wonen; elke dag leer je iets bij, dat is 
toch mooi? We hebben ervaren dat met 
een enthousiaste club en heel veel prettige 
samenwerking, prachtige dingen kunnen 
ontstaan. We hopen dan ook dat heel veel 
mensen plezier zullen beleven aan de Sint 
Stephanus Wandelroutes.”
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

Gebakken kipfilet in chilisaus 
+ 2 stokjes saté

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 18,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

€ 28,50 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

  1  t/m 4 jaar    €    8,50   €    9,50
  5  t/m 11 jaar    €  17,50   €  20,00
12  t/m  64 jaar    €  29,50   €  34,50
65 +    €  28,50   €  32,50

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

PAAS
SPEUR
TOCHT

WIN JIJ EEN CHOCOLADE
KUNSTWERK, MET DE

PAASSPEURTOCHT
VAN BLADEL CENTRUM?

KIJK VOOR MEER INFO OP:
BLADELCENTRUM.NL/AGENDA

GRATIS

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.

28-03 T/M 01-04

Nog een keer 
extra smullen bij 

Bakker Wieland van 

OPA WILLEM’S APPELTAART € 10,50

BOLLETJE VAN NOLLETJE € 5,25

APPELTJESBROOD 
     VAN BAKKER DIRK €3,40

COCA BANANA 
     VAN BAKKER JOS €3,60

Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
Start 22 april; 12 weken cursus

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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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4 generaties in de gemeente Bladel. Met de geboorte van Dilayla Lamers op 6 maart 2020 waren er al 4 generaties  
vrouwen in de familielijn. En nu met de geboorte van Niene van den Boom op 25 februari 2023 is dit nog een keer 
gebeurd. Wat dit extra bijzonder maakt is dat alle 4 de dames de oudste zijn van ieders gezin .

Op de foto:   Overgrootmoeder Tien Daniëls-Pracht, oma Daniëls-Lamers ,moeder Marieke Lamers-van de Boom
                     en de kleine Niene van de Boom.

4 generaties4 generaties

Paasspeurtocht in Eersel
EERSEL - In de paastijd heeft Visit Eersel i.s.m. spellenopeigenlocatie.nl een Paas-
speurtocht georganiseerd. Vanaf 28 maart tot en met 10 april kan bij de 33 deelne-
mende winkels/ondernemers in hun etalages gezocht worden naar een gouden ei. 

De tien letters behorende bij de tien gouden eieren vormen samen een codewoord. Dat 
woord moet op een deelnameformulier geschreven worden. Op tweede Paasdag wordt 
een winnaar getrokken, die een mega chocoladepaasei in ontvangst mag nemen. 

Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar bij de deelnemende ondernemers en het infor-
matiepunt van Visit Eersel op de Markt. De paashaas heeft voor elke deelnemer die het 
ingevulde formulier inlevert bij Visit Eersel een verrassing klaarliggen!

HAPERT - Op zaterdag 25 maart organi-
seert brandweerpost Hapert in samenwer-
king met het ABWC (Algemeen brandweer 
Wedstrijd Comité) een brandweerwed-
strijd (vaardigheidstoets). Op deze dag 
zullen de brandweerposten van Bladel, 
Heeze, Bakel, Oirschot, Mierlo en de Beer-
zen laten zien wat ze in huis hebben. Naast 
de felbegeerde hoofdprijs gaan de  num-
mers 1 en 2 door naar de halve finale. Deze 
zal op 3 juni gehouden worden in Oirschot.
 
De vaardigheidstoets die post Hapert organi-
seert, valt in de categorie hoofdklasse. In deze 
categorie is het aantal mogelijkheden van 
inzet onbeperkt. Wel moeten de uit te voeren 
handelingen behoren tot het takenpakket van 
de brandweer. Naast brandbestrijding zijn dit 
o.a. technische hulpverlening, reddingswerk 
en het meten bij ongevallen met gevaarlijke 
stoffen. De categorie hoofdklasse kenmerkt 

zich door de wat grotere dan wel complexere  
inzetten. Een mooie uitdaging dus voor de 
deelnemende ploegen!
 
Het scenario kunnen we uiteraard nog niet 
verklappen. Dit geldt ook voor de plaats waar 
de vaardigheidswedstrijd zich afspeelt. Als u 
zich meldt bij de kazerne van post Hapert, Pla-
netenlaan 1 in Hapert, krijgt u dit te horen. Ter 
plaatse is speciaal voor de toeschouwers een 
vak ingericht. Vanuit dit vak is de inzet van de 
deelnemende ploegen goed te volgen. De eer-
ste ploeg start om 08.00 uur. De inzet van de 
laatste ploeg staat om 15.20 uur gepland. De 
prijsuitreiking is om 19.30 uur in MFA Hart van 
Hapert, Oude Provincialeweg 21.
 
Wij nodigen u van harte uit om te komen kij-
ken en de deelnemende ploegen aan te moe-
digen. U krijgt een unieke inkijk in de wereld 
van de brandweer. U zult uw ogen uitkijken!

Brandweer Hapert organiseert 
brandweerwedstrijd

OM DE HOEK

HOOGELOON - Afgelopen zondag vond het 
zogenaamde voorjaarsconcert van Fanfare 
Wilhelmina plaats bij Landgoed De Bies-
theuvel in Hoogeloon. Maar in werkelijkheid 
was het een verrassingsconcert voor Frans 
van de Pas (85) die afgelopen jaar zijn 75-
jarig lidmaatschap behaalde én nog steeds 
actief muzikant is! Een zeer unieke en bij-
zondere mijlpaal die de fanfare uiteraard 
niet onopgemerkt voorbij laat gaan.

Nietsvermoedend speelde Frans het eerste 
nummer tijdens het concert mee. Totdat Fried 

van Beers de microfoon nam en zich richtte 
tot Frans met het verzoek om naar voren te 
komen. Terwijl de familie Van de Pas de zaal 
binnenkwam, ontstond langzaam het besef 
bij Frans dat hij tijdens het concert in het 
middelpunt zou staan. 

Maar liefst 76 jaar geleden, in 1947, werd 
Frans als 10-jarige lid van Fanfare Wilhelmina 
Hoogeloon. Samen met zijn broers begon hij 
op de bugel. Later stapte hij over op de bas, 
die hij tot op de dag van vandaag nog steeds 
bespeelt. Er wordt vaak gezegd dat het zwaar 
koper het fundament vormt van de vereniging. 
Maar inmiddels is deze uitspraak niet alleen 
van toepassing op het instrument, maar ook 
op Frans. Al 76 jaar vormt hij één van de steun-
pilaren van de vereniging. Ook zoon Coen en 
kleindochter Elle zijn actief lid van Wilhelmina, 
wat maakt dat ze samen drie generaties verte-
genwoordigen binnen het fanfareorkest. 

Met een volle zaal publiek, zijn familie om 
hem heen, de fanfare die zijn favoriete num-
mers speelde, zoals Moment for Morricone  
en Mars der Medici, genoot Frans met echt-
genote Netta zichtbaar van 'zijn' verras-
singsconcert.  

Frans van de Pas 75 jaar lid én 
actief muzikant bij Fanfare Wilhelmina

Acties zijn geldig t/m eind april 2023 
Snel leverbaar

Ook online!
Gratis thuisbezorgd

achter de eerste deur.
Zelf monteren.

Meer info in de winkel.

Dressoir

High board
incl. ledverlichting

Nu
1199
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Diningstoel
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Stoel 
Ook in velvet 
verkrijgbaar
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15%
KORTING
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Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl
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Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

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!

Zaterdag 
8 april

TICKETS VIA WWW.DENHERD.NL

Het is al langere tijd een wens van veel in-
woners: een busverbinding die het mogelijk 
maakt om ’s avonds en in het weekend te 
reizen tussen Reusel en Tilburg. Zeker voor 
de inwoners van de kernen Hooge Mierde 
en Lage Mierde wordt hier naar verwach-
ting voorzien in een grote behoefte. Deze 
kernen hebben op dit moment in de doorde-
weekse avonduren en op zondag helemaal 
geen busverbinding, terwijl zij voor voorzie-
ningen juist meer gericht zijn op Tilburg. 

Pilot
Om te bekijken of een extra busverbinding 
bij kan dragen aan de behoefte om beter be-
reikbaar te zijn start na de zomervakantie een 
pilot. Gedurende het schooljaar 2023-2024 
wordt de lijndienst tussen de kern van Reu-
sel en Hilvarenbeek uitgebreid met een rit in 
de avonduren (na 19.30 uur) en twee ritten op 
zondag. Door een overstap in Hilvarenbeek 
wordt ook het openbaar vervoer in Tilburg 
bereikbaar.   

Leefbaarheid
Openbaar vervoer is geen kerntaak van de 
gemeente, maar naar verwachting komt deze 
extra OV-verbinding wel ten goede van de 
leefbaarheid van onze gemeente. Overal in 
het land worden buslijnen geschrapt en afge-
schaald. Dat is in het verleden ook gebeurd 
met de OV-verbinding van en naar Tilburg. 
Omdat er geen vooruitzicht is op opschaling 
op korte termijn, neemt de gemeente hier nu 
toch verantwoordelijkheid voor. 

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 
werd een raadsinitiatief voor deze pilot met 
meerderheid van stemmen aangenomen. De 
kosten van de pilot komen voor rekening van 
de gemeente. 

Termijn
Er is gekozen voor een pilot tijdens het 
schooljaar 2023-2024, zodat de lijn gebruikt 
kan worden door zowel scholieren en studen-
ten als andere inwoners die zijn aangewezen 
op het openbaar vervoer of er gebruik van 
willen maken. Als de pilot succesvol verloopt 
en er tijdens de extra ritten veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt van de busverbinding van en 
naar Tilburg, dan zal de gemeente in overleg 
gaan met de Provincie en busmaatschappij 
om de busverbinding structureel op te nemen 
in de dienstregeling.

Extra busverbinding 
Reusel - Tilburg
Na de zomervakantie start er een pilot om te bekijken of 
een extra busverbinding bij kan dragen aan de behoefte 
om beter bereikbaar te zijn

REUSEL-DE MIERDEN - Met aanvang van 
het voorjaar, 21 maart, begint het broed-
seizoen van de vogels op gang te komen. 
De weidevogels zijn dikwijls één van de 
eerste o.a. de kieviten zijn al aan de gang. 
Het eerste kievitsei van Brabant is dit jaar 
in onze gemeente gevonden door één van 
de leden van onze vereniging. 

De weidevogels, daardoor is onze natuur-
vereniging van oorsprong uit ontstaan. Be-
scherming van de weidevogels wordt door 
vele vrijwilligers gedaan. Dit is heel belangrijk 
omdat ze met uitsterven worden bedreigd. 
Onze gemeente, Brabants Landschap en het 

Waterschap zijn ook volop bezig om de na-
tuur in stand te houden en te beschermen. 

In Hooge en Lage Mierde is de Reusel gron-
dig aangepakt door hem te laten meande-
ren, het gedeelte in Reusel komt nog aan de 
beurt. Langs de beekjes, de Raamsloop en 
de Reusel maar ook in andere natuurgebie-
den liggen wandelpaden, welke druk worden 
bezocht. We willen de wandelaars er wel 
op attenderen dat het verplicht is om op de 
wandelpaden te blijven en honden moeten 
daar aangelijnd zijn. Als een weidevogel door 
een hond wordt opgejaagd kun je het nest 
als verloren beschouwen. In de Plaatselijke 
Verordening Reusel-De Mierden artikel 2:57 
lid 1 sub C staat vermeld dat honden in ge-
meentelijke bos- en natuurgebieden, beek-
dalen, heideterreinen, landschapselementen 
en plaatselijke wandelroutes (ommetjes) 
aangelijnd moeten zijn. Als de wandelaars en 
hondenbezitters zich niet aan de regels hou-
den kost dit een boete van € 100,00 + € 9,00 
administratiekosten. Hopelijk kunnen we op 
uw medewerking rekenen!

Bescherming broedende dieren

LOKAAL
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Ik heb weer wat! Ik ben gevallen. Nou ben 
ik altijd al lichtelijk motorisch gestoord ge-
weest. Lantarenpalen hadden vroeger de 
neiging nogal eens in de weg te staan en 
staat er een keukenkastje open  - EN IK 
WEET DAT – dan loop ik er steevast tóch 
tegenaan.

Deze keer lag ik onverwacht op de keien, 
midden op de weg. Zaterdagavond gingen 
we naar een vriendin voor een avondje 
bijkletsen. Net om de hoek bij mijn huis 
kwamen we erachter dat in sommige 
straten de verlichting niet aan was. Niet zo 
wijs om de zaklamp op de telefoon even 
aan te zetten want ‘we weten de weg, wij 
lopen nergens tegenaan’. Nee, maar dat 
ze in de straat van mijn vriendin een heel 
vreemd drempeltje hebben gelegd, was 
even uit mijn geheugen.

We liepen gezellig te kletsen en voordat 
ik er erg in had, lag ik midden op de weg. 
Zo maar, ineens. Bàm. Mijn  vriendin riep: 
‘Wat doe jij?’, maar dat leek me duidelijk, 
ik viel. Ik had natuurlijk meteen de slappe 
lach, maar het deed toch wel zeer. 

Bij de vriendin aangekomen bekeek ik de 
ravage en zag dat mijn jeans helemaal naar 
de gort was. Of niet, want het is nog steeds 
in de mode om met zo’n gescheurde broek 
te lopen. Bij de jeugd, Naat, bij de jeugd! 
Die kan dus in de vuilnisbak. Jammer, het 
was mijn favoriete broek.

Nou vraag ik me toch af hoe het kan 
dat op sommige plekken in ons dorp de 
verlichting uit is. Het is niet dat er een lamp 
kapot is want dan is niet de hele straat 
verduisterd. Een paar weken geleden was 
het in een aantal andere straten. Zou het 
een verkapte bezuiniging zijn? Dat het een 
paar centen scheelt op de gemeentelijke 
begroting om af en toe een paar lampen 
uit te doen? Ik heb geen idee, ben wel van 
plan om het uit te zoeken.

Wees gewaarschuwd: als je ziet dat een 
straat donker is, knip even de zaklamp op 
je telefoon aan. Scheelt een broek, zal ik 
maar zeggen. 

O ja, verder mankeer ik niet veel: schaaf-
wond op de knie, zal wel blauw worden. 
Een paar druppels jodium, een pleister en 
een ‘borrelplank voor de schrik’ hebben 
het ergste leed verzacht.

Donker

column

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

Het aftellen naar Pasen is begonnen en ook de 
lente is nu eindelijk in aantocht. Deze muff in 
aardappels zijn een uitstekend brunch-gerecht 
voor op de Paastafel. Houd je niet zo van vis, 
neem dan wat plakjes uitgebakken spek of 
geroosterde paprika reepjes voor een 
vegetarische variant. Ben je nog op zoek 
naar originele ideeën voor op de paastafel, 
kijk dan eens in mijn kookboek of mail me 
voor meer inspiratie. Een fijn en  weekend!

I Love to Cook
met  Ivanka

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

Muffi  n Aardappels
Ingrediënten
• 750 gr kruimige aardappelen
• 50 gr echte boter
• 50 ml slagroom
• 50 gr geraspte kaas
• zout
• 1 tl tijm
• 1 tl peterselie
• 1 moot warm gerookte zalm
• 3 eieren

Extra nodig
• een bakvorm voor 6 cup-cakes
• een mandoline

Extra nodig
• een bakvorm voor 6 cup-cakes
• een mandoline

Voor:  6  personen                           Voorbereiding ≈ 20 min                               Klaar in:  90 min

Bereiding
Vet de bakvorm in met wat boter of olie. Verwarm de oven alvast voor op 180°C. Schil de aardappelen en snijd ze in fijne 
schijfjes met een mandoline. Wees voorzichtig met je vingers! Smelt de boter. Doe de aardappelschijfjes in een ruime kom en 
meng voorzichtig de gesmolten boter, slagroom, geraspte kaas, het zout, de tijm en peterselie erdoor met je handen, zodat 
de schijfjes niet breken. Stapel de schijfjes op elkaar in de bakvorm. Zorg dat elk mu� in gat vol zit. Zet ze in de oven en bak 
ongeveer 45 minuten tot een uur op 180°C, totdat de bovenkant goudbruin en krokant is. Kook ondertussen de eieren. Voor 
een lopende dooier; 5 minuten in kokend water en dan onder koud water afspoelen. Trek de zalm met een vork in stukjes. 
Haal de aardappeltorentjes uit de oven en laat ze vijf minuten rusten. Maak het gerecht af met een half gekookt ei en wat 
stukjes van de gerookte zalm.

VERMAAK

REUSEL - In het eerste weekend van april 
is het weer zover: Oldtimershow Reusel, 
georganiseerd door TC de Vetnippels. De 
show biedt een royaal aanbod van trac-
toren, auto’s, brommers, vrachtwagens, 
oude ambachten in actie en diverse de-
monstraties. Allemaal passend bij het old-
timerthema. 

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 1 en 
zondag 2 april op onze locatie aan de Pos-
telsedijk in Reusel. Entree is € 5,00 en het 

evenemententerrein is geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Naast de bezienswaardigheden voor jong en 
oud, vindt er op zaterdagavond een feest-
avond plaats. Het is gratis toegankelijk voor 
iedereen.  Het wordt gegarandeerd weer een 
weekend van zien, doen, proeven en beleven. 
Dus mis het niet! Voor meer informatie kunt u 
terecht op onze website: 

www.tcdevetnippels.nl

Oldtimershow Reusel 2023
Zondag 2 april

BLADEL - Heemkundekring Pladella Villa 
heeft in de heemkamer een tentoonstel-
ling ingericht met knappe Blaalse koppen. 
Deze Knappe Koppen kwamen we tegen in 
onze eigen collectie en we vonden dat ze 
een plek in de spotlights verdienden. 

Er hangen een aantal originele portretten uit 
de periode eind 19e, begin 20e eeuw, waar-
van een aantal in de originele lijsten.  We heb-
ben ze aangevuld met een paar reproducties. 
Portretten uit een periode waar foto’s nog 
geen gemeengoed waren. Een aantal knap-
pe dames draagt op de foto’s de zo karakte-
ristieke Brabantse poff er. Pladella Villa heeft 

een aantal poff ers in de collectie en deze zijn 
ook uitgestald. De foto’s zijn voorzien van de 
namen van de Knappe Koppen en een korte 
beschrijving met hun beroep, waar zij woon-
den, een korte stamboom enz. Ook hebben 
wij van deze personen een aantal bidprentjes 
tentoongesteld. Van één echtpaar hebben we 
de namen niet kunnen achterhalen (zie bo-
venstaande foto). Misschien ken jij deze men-
sen, laat het ons dan weten. 

De Heemkamer aan de Bleijenhoek 57 in 
Bladel is geopend op woensdagmiddagen 
van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang tot de 
tentoonstelling is gratis. 

Op zaterdag 1 april en zaterdag 6 mei is de 
Heemkamer open voor ons Stamboomcafé. Je 
bent ook dan welkom om deze mooie, karak-
teristieke portretten te komen bewonderen. 

www.pladellavilla.nl

Tentoonstelling Knappe Koppen



7 24 maart 2023

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

✔ Voor haarwerken, maatwerk en 
 haarstukken.
✔ Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
✔ Privacy gewaarborgd.
✔ Gespecialiseerd in nazorg.
✔ Declaratie bij uw zorgverzekering 
✔   Salon in het gezondheidscentrum.
✔   Eerlijk, vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

Mind-Walk trainingen om met beide benen 
stevig op de grond te komen staan

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

RR
AA

DD
IIOO

De muziek van je leven en de hits van gisteren
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BLADEL - 10 jaar geleden ging een droom in vervulling toen ik met passie en enthousiasme 
ondernemer werd bij Shoeby. Daarvoor had ik al ervaring opgedaan bij Shoeby Zevenber-
gen en Hilvarenbeek. Momenteel vieren we bij Shoeby 40 years of personal styling. En wist 
je dat Shoeby ook al bijna zo lang in Bladel gevestigd is? En nu mag ik alweer 10 jaar de 
trotse eigenaar zijn van deze succesvolle winkel. En weet je waarom?

Soms heb je een beetje hulp nodig om te ontdekken wat het best bij je past. Dan ben je bij mij 
en mijn team op het juiste adres. Wij staan voor je klaar om een stijl te creëren die jouw karakter  
omarmt en uitstraalt. Loop dus gerust binnen, of maak een afspraak, chat met ons via onze  
socials of mobiele telefoon.

Feestweekend; vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april
Mijn 10-jarig jubileum is dus reden genoeg voor een feestje en daarvoor nodigen we ieder-
een uit. Er zijn volop activiteiten gepland. Er is elke dag een prijzenrad, dus kom vooral kijken  
hoeveel geluk jij hebt. Daarnaast hebben we vrijdagmiddag 31 maart een superleuke kids- 
activiteit: gekleurd haar invlechten! Op zaterdagmiddag 1 april kunnen alle kinderen zich komen 
laten schminken en laten we de dames zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van nailart. 
Zondag 2 april zijn wij extra geopend en dan maak je kans op een stylingsessie met € 100.-  
shoptegoed.

Kom jij dit feestje met ons vieren?! Dan vieren we gelijk ook dat de lente in aantocht is en  
gaan we samen op zoek naar jouw spring outfit. Een look om de lente zelfverzekerd te vieren. 

Veel liefs,

Fleur & Team

10 jaar vol passie
Fleur en haar team. Foto: Laura Jacobs Photo.

EERSEL - Voor de toekomst van onze leer-
lingen is het erg belangrijk goed voorbe-
reid te zijn op een steeds internationaler 
wordende samenleving. Internationale stu-
dies en stages lonken en ook de arbeids-
markt evolueert mee.

Bij de Mondo+ leerlijn op het vwo worden 
leerlingen uitgedaagd om over de grenzen 
heen te kijken en nieuwsgierig te zijn naar de 
wereld. We dagen uit tot persoonlijke ontwik-
keling door contact op te zoeken met de bui-
tenwereld. Ze bouwen aan culturele sensitivi-
teit en wereldburgerschap. Een kernteam van 
enthousiaste docenten is sinds dit jaar druk 
bezig met het verkennen en het uitwerken 

van mogelijkheden, met als doel onze leerlin-
gen een mooi internationaal aanbod te kun-
nen doen vanaf schooljaar ‘23-’24. De eerste 
stappen naar contacten in Portugal werden 
gezet, een partnerschool in Vlaanderen is al 
definitief bekend en op dit moment lonkt ook 
een school in Madagaskar. 

Naast het internationale contact is het kern-
team ook aan de slag met thema’s als globa-
lisering, duurzaamheid, het Europese Parle-
ment. En met die reden werden we nu ook lid 
van het Global Citizen Network. Een netwerk 
van ruim 75 Nederlandse scholen die samen 
ontdekken en delen. Het koppelen aan part-
nerscholen in het buitenland en het uitwer-
ken van projecten krijgt op deze manier een 
extra boost en wij als team de nodige onder-
steuning.

Als kick-off voor dit mooie programma wer-
den alle vwo-leerlingen uit klas 1, 2 en 3 
op dinsdag 14 maart uitgenodigd om deel 
te nemen aan internationale workshops.  
Zo hadden ze de keuze uit werelds koken, 
Ethiopische kalligrafie of op Zuiderse tonen 
dansen. 

Het doet alvast dromen van meer. Samen, 
grenzeloos nieuwsgierig!

Rythovius College: 
Global Citizen Network 
School en start 
Mondo+ leerlijn

KEMPENLAND
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/bladel of bel 0497 72 92 42 voor 
een persoonlijk gesprek.

Marloes Verdonschot-de Kort van DELA

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Hoe ziet verbinding eruit? Zoals 
het project dat door vier Avans studenten 
wordt gedraaid bij Oktober. Zij organiseren 
dat derdejaars leerlingen van het vmbo Pius 
X-College oudere bewoners van Oktober op-
halen, hen naar De Hoeksteen brengen en 
invulling geven aan een aantal leuke activi-
teiten. Veel meer samenwerking kan er niet 
komen en het mooiste van alles: iedereen 
geniet ervan. PC55 ging een kijkje nemen.

Zichtbaar plezier
Het begint een beetje stilletjes; de leerlingen 
hebben de ouderen net opgehaald, de jassen 
zijn uit, de koff ie wordt ingeschonken. Jaydi, 
de tweedejaars studente van Avans, legt de 
activiteit uit: cupcakes versieren. Lekker voor 
bij de koff ie. “Het maakt eigenlijk niet eens 
zoveel uit welke activiteiten je opzet, als er 
maar gesprekken ontstaan”, vertelt zij aan 
PC55. “Vorige week was het de eerste keer 
dat we samenkwamen, toen stond alles in het 
teken van kennismaking. We hadden kaart-
jes op tafel gelegd met vragen, om het ijs 
te breken. Je zag al snel mooie gesprekken 
ontstaan.” Terug naar de cupcakes: de gla-
zuur, slagroom en sprinkles worden royaal 
gebruikt en vanzelf beginnen de gesprekken. 
Leerlingen helpen de ouderen en hebben er 
zichtbaar plezier in.

Ultieme vorm van verbinding
Dat de activiteit plaats kan vinden bij De 
Hoeksteen is fijn en niet geheel toevallig. 
Yvette Prummel, vrijwilligersondersteuner 
van de gemeente Bladel, vertelt: “Ik werd 

vorig jaar benaderd of ik misschien een pas-
sende locatie wist. De bewoners van Oktober 
vinden het fijn als ze een keer uit hun eigen 
omgeving kunnen. Het Pius X-College heeft 
in principe ruimte genoeg maar het was niet 
praktisch; de deelnemers aan de activiteit 
zijn rolstoelafhankelijk en het is té ver lopen; 
de leerlingen moeten weer op tijd terug in 
de les zijn. Aan mij werd gevraagd of ik iets 
wist. Omdat ik met heel veel vrijwilligersorga-
nisaties contact heb, dacht ik al snel aan De 
Hoeksteen: ook een centrum van verbinding. 
Het bestuur ging meteen akkoord en zette de 
deur wagenwijd open voor dit project. Voor 
mij is dit de ultieme vorm van verbinding.”

Behoefte aan praktijklessen
De leerlingen zijn uitgekozen om mee te hel-
pen door docente Sanne van Assen: “We zien 
dat onze leerlingen vooral behoefte hebben 
aan praktijklessen. Ze leren veel van dit soort 
initiatieven. Ze maken sneller contact en 
proeven alvast aan mogelijke beroepen voor 
de toekomst.” Voor Fleur Beekman is het fijn 
om even met An te praten. “Door de kaartjes 
ben je al snel in gesprek over verschillende 
onderwerpen. We praten over het gezinsle-
ven, over school en over werk.” An: “Ik vind 
het heel gezellig, leuk om een keer een an-
dere omgeving te zien en andere mensen te 
ontmoeten.”

Afhankelijk zijn
Jo Doomen praat met leerlinge Dewi Paulus-
sen over school, ze zijn het met elkaar eens. 
“Ik ging naar school tot mijn veertiende, daar-
na moest ik gaan werken. Ik vond dat niet erg 
want ik zat niet graag op school.” Ideaal, lijkt 
het Dewi die ook niet héél graag naar school 
gaat. “Maar ik moet echt nog een paar jaar”, 
lacht ze. Ook aan tafel zit Cor Vosters te pra-
ten met de leerlingen: “Ik vind het fijn dat ze 
me een keer meenemen. Ik zit altijd in een rol-
stoel en dan kom je niet gauw ergens anders. 
Je bent altijd afhankelijk van iemand. Dat is 
niet altijd makkelijk, kan ik je zeggen.” Op 
haar cupcake zit geen glazuur en slagroom: 
“Ik hou niet van zoet.”

Leergemeenschap
Daantje en Guusje stonden op de reserve-
lijst vanuit school. “De docent heeft de groep 
gemaakt en daar zaten wij helaas niet bij. 
Omdat er twee leerlingen niet konden, moch-
ten wij mee. Het is echt leuk, veel leuker dan 
op school. We luisteren graag naar de verha-
len van de ouderen. De gesprekken beginnen 
al onderweg, als we met de ouderen naar De 

Hoeksteen lopen.” Niet veel later loopt Hen-
riette van Balkom binnen, zij is als docent 
verbonden aan Avans Hogeschool. “Het is 
een mooi project dat vorig jaar begonnen is; 
elk jaar zijn er vier nieuwe leerlingen die het 
project voortzetten. De focus verschuift dan. 
Ze moeten echt nadenken over de doelen van 
de activiteit en deze evalueren en laten evolu-
eren. Oktober is ‘leergemeenschap’ voor zes-
tien studenten, op vier locaties. Ook voor hen 
geldt dat ze vooral in de praktijk veel leren, 
misschien we meer dan vanuit de boeken.”

Beter leren kennen
De vier studenten van Avans zorgen ervoor 

dat de wereld van de ouderen weer een 
beetje groter wordt, dat leerlingen van het 
Pius X-College in contact komen met ou-
deren en zich voor kunnen bereiden op hun 
toekomstige werkveld en dat ze zelf meer 
kennis en ervaring op kunnen doen voor hun 
studie Social Work. Hoe stilletjes de activiteit 
ook begon, als het tijd is om de jassen aan te 
doen, zegt iedereen: “Nu al?” Gelukkig volgen 
er nog meer bijeenkomsten waarin de oude-
ren en de leerlingen elkaar beter gaan leren 
kennen. De volgende keer staat een muziek-
quiz op het programma, waarop Cor zegt: “O, 
leuk. Ik hou wel van André Rieu, als het maar 
geen uren achter elkaar is.” Staat genoteerd!

De ultieme vorm 
van verbinding
Avans Hogeschool verbindt het 
Pius X-College aan Oktober en De Hoeksteen

Het begint een beetje stilletjes; de leerlingen hebben de ouderen net opgehaald, de jassen zijn uit, de koff ie wordt 
ingeschonken. Jaydi, de tweedejaars studente van Avans, legt de activiteit uit: cupcakes versieren. Lekker voor bij de 
koff ie. “Het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit welke activiteiten je opzet, als er maar gesprekken ontstaan”, vertelt zij 
aan PC55. “Vorige week was het de eerste keer dat we samenkwamen, toen stond alles in het teken van kennismaking. 
We hadden kaartjes op tafel gelegd met vragen, om het ijs te breken. Je zag al snel mooie gesprekken ontstaan.”

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  Markt 4

TIN SIGNS
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BLADEL - Piste vrij voor getalenteerde 
acrobaten, clowns en dansende honden. Na 
het succes van afgelopen jaar komt Circus 
Harlekino met een nieuwe show terug naar 
Bladel. De bontgekleurde karavaan strijkt 
wederom neer bij zwembad De Smagten-
bocht. Voorstellingen vinden plaats van 7 
t/m 10 april in een heerlijk verwarmde tent.

Langzaam maar zeker wordt het traditie. In 
het voorjaar loopt de hele Kempen uit om in 
Bladel te genieten van sprankelende familie-
voorstelling. Circusdirecteur Kevin van Geet 
(30) is blij om in eigen gemeente het nieuwe 
seizoen te kunnen openen. Het is gaaf om je 
nieuwe show als eerste te kunnen presente-
ren aan ‘eigen’ publiek. En dat publiek kwam 
de afgelopen jaren in grote getalen. Meerdere 
keren hing aan de tent het bordje ‘uitverkocht’ 
en genoten honderden (groot)ouders en kin-
deren van internationaal circusvermaak.

De voorstelling, die inclusief kleine pauze 
ruim anderhalf uur duurt, wordt gepresen-
teerd door jonge en enthousiaste artiesten 
uit zes verschillende landen. In totaal ruim 10 
acts met zowel nieuwe als bekende gezich-
ten. Hoogtepunt is het optreden van het Duo 
Paschenko uit Oekraïne dat spierkracht, ba-
lans en souplesse combineert in een act van 
absolute topklasse. Ook in de nok van de tent 
tonen zij hun kunsten met een luchtnummer 
aan de airealstraps en zorgen voor een echt 
wow-eff ect!

Uit Italië komt Maria Bizzarro die met een 
vlijmscherpe sabel op haar hoofd balance-
rend een metershoge ladder beklimt. Elegan-
tie maar ook ijzersterke discipline is nodig 
voor het optreden van Anna Kucherenko 
aan de Chinese mast. Vele kinderen zullen 
Mr. Bill herkennen van afgelopen jaar, die als 
clownesk personage met meerdere komische 

momenten een hoofdrol heeft in de voorstel-
ling. De Nederlandse Amber Karstens, be-
kend van Hollands Got Talent, keert terug 
met haar enthousiaste dansende collies. 
Honden die zichtbaar plezier hebben in hun 
werk en met diverse nieuwe moves en tricks 
jong en oud zullen verbazen.

Volop circusplezier voor jong en oud in een 
sfeervol aangeklede circustent met luxe kuip-
stoelen op de tribune en gestoff eerde stoe-
len in de comfortrang Loge Deluxe. Kaartjes 
zijn al vanaf € 14,00 p.p. te verkrijgen via de 
website of vanaf een uur voor aanvang aan 
de circuskassa. Voorstellingen zijn op Goede 
Vrijdag om 16.00 uur, zaterdag om 16.00 uur, 
1e Paasdag om 12.00 en 16.00 uur en 2e Paas-
dag de afsluitende matinee om 12.00 uur. 

Het circus staat opgebouwd bij zwembad De 
Smagtenbocht aan de Bossingel in Bladel. 
Voor meer informatie ga naar de website 

www.circusharlekino.nl

WWW.BLADELCENTRUM.NL

Volg ons

Op zondag 26 maart is Bladel Centrum op z’n ‘Paasbest’ en staat
het centrum in het teken van de nieuwe trends van dit voorjaar!    

Alle winkels hangen vol met de nieuwste collecties op gebied van Verzorging,Kleding, Interieur, Brillen,
Schoenen maar ook zijn er nieuwe hippe smaken en gerechten bij de vele horecagelegenheden.
Shop en beleef de nieuwste trends in ons gezellige en veelzijdige centrum.

Ook start op deze dag onze paasspeurtocht!  Vind jij alle posters met paaseieren in het centrum?
Als je de juiste oplossing inlevert bij  Visit Bladel maak je kans op 1 van 3 chocolade-
kunstwerken gemaakt door de chocolatiers in Bladel Centrum.

Graag tot ziens in Bladel Centrum!

26 MAART 13.00-17.00 UUR

»KOOPZONDAG

PAAS
SPEUR
TOCHT

START

VIERDAAGSE
ACTIE
woensdag 29 maart t/m zaterdag 1 april 2023

KORTING
21%

op bijna alles!bij besteding vanaf 15.-

Vraag ons naar de voorwaarden.

Drogisterij & Parfumerie Antonius
Markt 23 - Hapert 

T. 0497-382606

Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 28 - Reusel

T. 0497-643035

Circus Harlekino 
komt met Pasen naar Bladel!

Circusdirecteur Kevin van Geet

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Op woensdag 5 april tussen 
13.30 en 15.30 uur zijn álle kinderen van 
de basisscholen van de gemeenten Eer-
sel, Bladel en Reusel-De Mierden van harte 
welkom in Sporthal X-Sport in Bladel. Dan 
vindt de jaarlijkse instuif van Click plaats 
en het belooft weer een fantastisch spor-
tief evenement te worden. 

Kom jij ook naar het gezelligste sportfeest 
van het jaar?
Kick heeft meer dan vijftien sportverenigin-
gen en aanbieders uitgenodigd om hun spor-
ten te komen presenteren tijdens de instuif. 
Van sporten kun je een kick krijgen en dus 
gaan Kick van Click daarnaar op zoek. Alle 
kinderen kunnen hem helpen. Door alle spor-
ten te proberen, zorg je ervoor dat de stem-
pelkaart vol komt.  Na afloop kun je die inwis-
selen voor een sportieve beloning.

Terwijl de kinderen lekker sporten en spelen, 
kunnen ouders met de aanwezige verenigin-
gen in gesprek voor een nadere kennisma-
king of ze kunnen hun kinderen aanmoedi-
gen.

Alle leerlingen krijgen via school een deel-
nameformulier voor de Open Dag van Click. 
Dat formulier is het entreebewijs. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deelname; iedereen 
van de basisschool is welkom. 

Voor vragen kun je juf Maud mailen via 
maudwijnands@kempenkind.nl

Op zoek naar (de) 
‘Kick van Click’
Jaarlijkse sportinstuif op 5 april 
in Sporthal X-Sport Bladel

VERMAAK
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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 hondenpoep, (geluids)overlast 
e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet ge-
plaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... de oudste vrouw 
ter wereld 122 zou 
zijn geworden? 

Ze heette 
Jeanne Calment 

en beweerde dat ze 
Vincent van Gogh nog 
in levenden lijve 

had ontmoet. 

Of ze echt zo oud 
is geworden, is 

discutabel. Men vermoedt 
dat ze al eerder overleed 
en dat haar dochter haar 

identiteit overnam. 
De twee schijnen erg 
veel op elkaar geleken 

te hebben.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

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

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

HANDIG!
Online een 

afspraak maken 
via onze 

facebookpagina 

Kienen KBO Reusel 

Dinsdag 28 maart is het weer het 
maandelijkse kienen op de laat-
ste dinsdag van de maand in ‘D’n 
Aachterûm’ voor alle leden en 
niet-leden van Reusel-De Mierden 
en omgeving.

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

Speelgoedmarkt in Bladel
BLADEL - 'Actie Spierfonds Bladel' organiseert op zondag 2 april, van 11.00 tot 
13.00 uur, een speelgoedmarkt in Bladel. Wil jij graag een tafel bij ons huren om 
speelgoed, boeken, puzzels, spellen etc. te verkopen, stuur dan een mailtje naar 
actiespierfondsbladel@hotmail.com onder vermelding van ‘speelgoedbeurs’.

Wij sturen u dan alle informatie toe. Wil je zelf geen tafel huren voor € 7,50, dan mag je 
altijd je complete en nette speelgoed doneren aan Actie Spierfonds Bladel. Inleveren kan 
dan op zaterdag 1 april tussen 17.30 en 18.00 uur. De gehele opbrengst gaat dan naar het 
Prinses Beatrix Spierfonds.

HAPERT - Op vrijdagavond 14 april opent 
basisschool Het Palet van 18.00 tot 20.00 
uur zijn deuren voor de open avond. Op 
deze avond worden (toekomstige) ouders, 
kinderen, opa’s, oma’s en andere belang-
stellenden uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen in MFA Hart van Hapert om 
een glimp op te vangen van onze bruisen-
de school. 

De vijf units van onze school presenteren 
zichzelf op eigen wijze. Daarnaast laten we je 
graag zien hoe we binnen en buiten de MFA 
samenwerken met onze partners. Om grote 
drukte te voorkomen, ontvangen we geïn-
teresseerden in twee groepen: achternaam 
kind A t/m L van 18.00-19.00 uur & achter-
naam kind M t/m Z van 19.00-20.00 uur.

Open avond 
basisschool 
Het Palet

BEDANKT!

.... Iedereen ... voor het mogelijk maken van een 
geweldige country benefiet-avond. In het bij-
zonder alle vrijwilligers en de Valk voor de zaal. 

Danny en Mirjam van Loon

BLADEL - Houd je van live muziek van Ne-
derlandse bodem? Op zaterdag 1 april is er 
weer een muziekmiddag in de sfeervolle 
zaal van De Tipmast, Tipmast 48a in Bladel.
   
De muziek wordt verzorgd door de Accorde-
ontrefvrienden, samen met de Grensmuzikan-
ten. Ze spelen op de gitaar, banjo, geweldige 
drums, met mooie zangnummers, de super-
mooie klanken van de grote groep accordeo-

nisten en het Steirische bandje met hun Oos-
tenrijkse muziek. Het repertoire bestaand in 
hoofdzaak uit bekende en nieuwe Neder-
landstalige, aangevuld met Duitse en Oosten-
rijkse meezing- en dansnummers. Deze mid-
dag staat garant voor een gezellig uitje.

De aanvang is om 14.00 uur en de entree is 
gratis. Elke dans- en muziekliefhebber mag 
dit niet missen! Voor meer info: 06-12992302.

Muziekmiddag in De Tipmast

KEMPEN - Het is best lastig om je geldza-
ken en administratie goed bij te houden. 
Zeker met de stijgende prijzen van bijvoor-
beeld de energie en de boodschappen.

Thuisadministratie-vrijwilligers van Cordaad 
Welzijn helpen u graag daarbij. De vrijwilliger 

helpt u bij het begrijpen van brieven en for-
mulieren. De inkomsten en uitgaven worden 
op een rijtje gezet en samen kijkt u naar mo-
gelijke extra voorzieningen en besparingen. 
Bent u iemand die (gratis) hulp kan gebrui-
ken? Bel met de coördinator van de Thuisad-
ministratie, John Vlassak, via 06-40991542 of 
mail naar johnvlassak@cordaadwelzijn.nl. 

www.cordaadwelzijn.nl

Hulp bij geldzaken en administratie
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Vrijwilligers Duofi etsen Bladel

Als fietser zorg jij ervoor dat onze gasten op 
een veilige manier van de buitenlucht kunnen 
genieten en op avontuur kunnen gaan.

Van april tot oktober gaan we met drie elektri-
sche duofietsen ’s middags, van 13.30 - 16.30 
uur, een leuke ronde fietsen. Onderweg word 
jij getrakteerd op een lekkere kop koff ie.

Fiets jij mee? 
Geef je beschikbaarheid maar aan, al is het 
maar eens per maand! Je maakt de middag 
van een van onze gasten helemaal goed! 
Meer informatie bij Jan Evers: 0497-384592 
of  j.evers50@chello.nl

* * *

Vrijwilliger dierverzorging

Ût Dierenwaaike in Hapert is een mooie 
dierenweide met veel verschillende dieren. 
Zo zijn er kippen, eenden, ganzen, parelhoen-
tjes en fazanten. Ook lopen er herten, scha-
pen en geiten rond. Dit park bestaat door 
de inzet van zeer enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers.

Nu zijn we op zoek naar uitbreiding van ons 
team voor de zaterdag en bij vakanties/afwe-
zigheid. Tijdens jouw dienst verzorg en voer 
je alle beesten. 

Ben jij een echte dierenliefhebber? Kom dan 
eens kennismaken. Info bij Kas Zürcher, tel 
06-28040283 of mail naar utdierenwaaike@
outlook.com

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

Zondag 2 april 
vanaf 10.00 uur 

overdekte 
rommelmarkt 
in Hoogeloon

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

 
 
 
 
 
 

E X P O S I T I E 
HOOP EN HOUVAST 

 

 
A A R T  D E  L A N G E  P Z N 

 

zaterdag en zondag 
1 en 2 april 2023 

13.00 tot 17.30 uur 
 

G A L E R I E 
WORKS OF AART 

 

VOSSENWEG 4, 5511 KT KNEGSEL 
www.worksofaart.com 

www.visiteersel.nl 

Dansen in Vessem
Op zaterdag 25 maart en 15 april 
zijn er weer open stijldansavon-
den in D’n Boogerd aan de Serva-
tiusstraat 6 in Vessem..

• Voor jong en oud
• Ballroom en Latin
• Van 20.30 tot 00.00 uur
• Entree € 3,50 incl. hapjes

Kijk op Facebook stijldansen in Ves-
sem, voor actuele informatie. Voor 
meer informatie kun je mailen naar 
stijldanseninvessem@outlook.com  

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!

26 MAART T/M 30 APRIL
TENTOONSTELLING 100 JAAR EFC
Locatie: Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2, Eersel.
Tijd: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur en za. en zo.
13.00-17.00 uur. Entree: € 7,50; 13 t/m 18 jaar
€ 2,50; t/m 12 jaar gratis. Met diverse thema-
posters, nostalgische foto's en objecten. 

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’
I.s.m. Heemkundekring Eersel. Met unieke 
historische beelden van personen en 
gebouwen. Locatie: Kempenmuseum, 
Kapelweg 2, Eersel. Open: zie openingstijden 
Kempenmuseum. Entree: volw. € 7,50; 
13 t/m 18 jaar € 2,50; t/m 12 jaar gratis.

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

ELKE WOENSDAG
HEEMKAMER PLADELLA VILLA
Locatie: Bleijenhoek 57, Bladel.
Tijd: 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur.
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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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

#4

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

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

6 2 7 9
6 6 6 9

9 4 2 4
7 2 5 1 5 3

7 1 3
8
1 3 4

4 7 1 9 1 9
1 3 5 3

5 9 8 2
9 7 5 6

4 2 2 9 7 1 4
1 7 5 1 9 3

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

6 3 1 4 5 7

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 12

The plot w
as designed in a light vein that som

ehow
 becam

e varicose.
-- D

avid Lardner

5 8 7
4 3

6 4 9
2 5 4

5 1
6 3 9

7 6 3
7 9

4 2 8

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Muziek (1) 
 

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

 

A - ‘Help’ van The Beatles of ‘Fire’ van The Pointer Sisters (11)
B - ‘Hot legs’ van Rod Stewart of ‘Beds are burning’ 
  van Midnight Oil (15)
C - Bruce Springsteen (‘Streets of Philadelphia’) of 
  John Denver (‘Take me home country roads’) (12)
D - Liveconcert van Sting, Andy Summers en 
  Steve Copeland (15)
E - ‘Dedicated follower of fashion’ van The Kinks (7)
F - ‘We were all wounded at Wounded Knee’ van 
  Redbone of ‘Knee socks’ van Arctic Monkeys (9)
G - ‘Young Americans’ van David Bowie of ‘The luck 
  of the Irish’ van John Lennon (9)
H - ‘Walking on the moon’ van The Police of 
  Harvest moon’ van Neil Young (12)
I - ‘Green green grass of home’ van Tom Jones of 

  ‘Back home’ van Golden Earring (10)
J - The Cars (van ‘Who’s gonna drive you home’) of Vince
  Taylor and his Playboys (van ‘Brand new Cadillac’) (8)
K - ‘Kissing in the back row of the movies’ van The 
  Drifters of ‘Back street girl’ van The Rolling Stones (17)
L - Fotoboek vol selfies (9)
M - ‘Denis Denis’ van Blondie of ‘Monday Monday’ 
  van The Mamas and the Papas (9)
N - Notenmix (14)
O - ‘Snowflakes on Amsterdam’ van After Tea of 
  ‘Snow (hey, oh)’ van Red Hot Chili Peppers (9)
P - Kroeg met lekkere muziek (8)
Q - Instrument dat enkel door dames 
  bespeeld mag worden (14)
R - Aardnoot (9)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Mieke van de Wal-Nouwens uit Hapert

met de oplossing: 
‘Lichaamsfunctie’

Mieke heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

de theatervoorstellingen waaruit 
gekozen kan worden (2 gratis tickets).

Cryptofilippine
Muziek 

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 12

A book is a m
irror: if an ass peers into it, you can't expect an apostle

to look out.
-- G

. C
. Lichtenberg

7 3 1 2
3 2 7 9

4 3 5
4 7 6

6 7 8 4 3
4 2 3

5 9 6
4 8 6 9

2 6 9 1

D
ub

be
l z

ie
n

LuchtacrobatenLuchtacrobaten

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

Ondersteboven
Deze tekening stamt uit
1940 en is gemaakt in India.

De tekening 
heeft 2 gezichten!
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VESSEM - ATB Vessem en korfbalvereni-
ging Vessem organiseren op zondag 2 april 
weer de Beerze ATB-tocht.

De tocht is uitgegroeid tot een begrip in de 
regio en ver daar omheen. Jaarlijks weten 
weer honderden fietsers de weg naar Ves-
sem te vinden om deel te nemen aan onze 
mountainbiketocht. We zien dat er, na de 
corona-periode, in de regio steeds minder  
veldtoertochten worden georganiseerd. Toch 
zijn wij met plezier weer gestart met de voor-
bereidingen voor een nieuwe tocht door onze 
prachtige bosrijke omgeving. 

We hopen dan ook dit jaar weer op veel en-
thousiaste deelnemers. Wij kunnen deze 
tocht alleen organiseren door de vele vrijwil-
ligers (± 80 personen), die zich geheel belan-
geloos inzetten om het evenement te laten 
slagen.  

Bij onze toertocht staat veiligheid hoog in 
het vaandel. Zo staan er bij ieder gevaarlij-
ke oversteekpunt twee vlaggers om het ver-
keer te waarschuwen en de fietsers veilig te 
laten oversteken. Ook controleren we vooraf 
en tijdens de tocht de routes veelvuldig op 
bijvoorbeeld hinderlijke obstakels of ande-
re gevaarlijke situaties. Bij de finish wordt 
iedere deelnemer boven de 18 jaar getrak-
teerd op een heerlijk Beerze biertje in de 
binnentuin bij De Gouden Leeuw. De Beerze 
Brouwerij verzorgt deze traktatie al weer voor 
het 12e jaar! Dit gratis Beerze biertje is inmid-
dels een traditie en is een herkenningspunt 
voor onze tocht: ‘Oh ja, dat is die tocht mee 
dè pilske...’.  

Dus heb je zin om op zondag 2 april sportief 
bezig te zijn, te genieten van de prachtige na-
tuur, geheel ongedwongen en op jouw eigen 
tempo aan de ATB-tocht deel te nemen, dan 
zien we je graag tussen 08.30 en 10.00 uur 
aan de start in de binnentuin van Beerze 
Brouwerij/De Gouden Leeuw. Halverwege is 
er tijd om even op adem te komen bij de post 
waar je de inwendige mens kunt versterken 
met soep, koek en sportdrank. Je kunt routes 
rijden van 25, 40 en 55 kilometer. 

De kosten voor deelname bedragen slechts 
€ 6,00. Deelnemers onder 16 jaar fietsen gra-
tis mee. Voor deelnemers onder de 18 jaar 
staat er bij de finish in plaats van een Beerze 
Biertje een frisdrank naar keuze klaar. 

ER OP UIT

Voorjaar, heerlijk fi etsen!
Langzaam begint het voorjaar 
uit haar winterslaap te komen. 
Wellicht ben je al een weekendje 
weg of een dagje fietsen aan het 
plannen. Wist je dat we bij Visit 
ook diverse fietskaarten van 
Nederland en België, zelfs een 
fietsatlas van heel Nederland 
verkopen? 

Handig bij het uitzetten van rou-
tes, dan kan de voorpret thuis 
al beginnen! Natuurlijk maakt 
een knooppunter het makkelijk, 
schrijf de punten op en hang het 
aan je fietsstuur. Veel fietsplezier! 

Loop eens binnen bij Visit wanneer je op zoek bent naar een cadeautje. Een plankje 
met lokale producten, het Snoeperke, sweaters met de namen en skylines van de 
dorpen, of wat altijd van pas komt een van de vele cadeaucards of een Bladelbon. 
Uiteraard pakken wij het naar wens feestelijk voor je in.

Ben je organisator van een rommelmarkt, optreden, expositie, een andere activiteit 
of evenement? Meld het minimaal twee weken van tevoren en wij plaatsen het 
gratis op onze websites: www.visitreuseldemierden.nl en/of www.visitbladel.nl. Deze 
zijn sowieso een bezoekje waard voor interessante, verrassende routes en activiteiten 
in ons mooie gebied.

Wat moet je doen?
Mail tekst tot 100 tekens en een scherpe, horizontale foto, vrij van rechten, naar 
info@visitreuseldemierden.nl en/of info@visitbladel.nl

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

Langzaam begint het voorjaar 
uit haar winterslaap te komen. 
Wellicht ben je al een weekendje 
weg of een dagje fietsen aan het 
plannen. Wist je dat we bij Visit 
ook diverse fietskaarten van 
Nederland en België, zelfs een 
fietsatlas van heel Nederland 

Handig bij het uitzetten van rou-
tes, dan kan de voorpret thuis 
al beginnen! Natuurlijk maakt 
een knooppunter het makkelijk, 
schrijf de punten op en hang het 
aan je fietsstuur. Veel fietsplezier! 

Voor meer informatie, bel Ben: 06 - 54 34 11 29
of kijk op: benlathouwerscoaching.nl

RUNNING THERAPIE
Heb jij last van klachten zoals depressie,  

burn-out, overgewicht, angst- of paniekaanvallen? 

REN JEZELF BETER!
Individueel of in groepsverband

‘69

EETERIJ ‘T NEKKERMENNEKE

Tomatensoep
Bospaddenstoelensoep

Uiensoep

VOORGERECHT

Ham met meloen
Mini carpaccio

Paasgehakt 
Gevulde tomaatjes met garnalen

Sandwich zalm
 Sandwich gerookte kip

Sandwich eiersalade
Bruschetta met tomaat en bu�elmozzarella 

Toast met gebakken champignons
Kippenragout met bladerdeeg

Mini hamburgers
Diverse zoete broodjes

Vers fruit
Chocolademousse

Monchou 

BUFFET

PAASBRUNCH
EERSTE PAASDAG VAN 11:00 TOT 14:00 UUR

9
APRIL

2023

€ 23,50 p.p.
per kind tot 12 jaar is € 16,-

Groot Terkooyen 6  •  Bladel
Tel 0497-384390

www.nekkermenneke.nl

Zondag 2 april Beerze ATB-tocht
Organisatie: ATB Vessem en korfb alvereniging Vessem
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REGULIERE OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur

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

Laagste prijsgarantiewww.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

social media!

SLECHTS 3 DAGEN: ALLES IS DIRECT MEE TE NEMEN ! NEEM UW AANHANGWAGEN MEE 

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

SLECHTS 3 DAGEN

-40%
-40% -40%-50%

-50%

-50%

-50%

-30% -30%

-30%

-30%

-40%

-30%
-40%

-50%

-50%

-50%-40%

-60%

-40%
-50%

-50%
-60%

-40%

-30%

-60%

Gratis*

      HANGPARASOL 
    KEUZE UIT MEERDERE KLEUREN

   *Bij besteding vanaf €899,-

Gratis*

      HANGPARASOL 
Gratis

HANGPARASOL 
Gratis
            KEUZE UIT MEERDERE KLEUREN

   *Bij besteding vanaf €899,-

         Rechtstreeks van importeurRechtstreeks van importeur
                  naar eindverbruiker ! naar eindverbruiker ! 

Grootste tuinmeubelstockverkoop ooit !Grootste tuinmeubelstockverkoop ooit !
Alles moet namelijk weg !Alles moet namelijk weg !

ENORME KEUZE IN LOUNGESETS, MODULESETS, TAFELS, LIGBEDDEN, LOUNGERS, 
STAPEL EN VERSTELBARE STOELEN, PARASOLS EN NOG VEEL MEER ...

WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE TUINCOLLECTIE 2023!

UW VOORDEEL DOEN IS TUINMEUBELEN KOPEN VOOR HET SEIZOEN

EENMALIGE MASSALE 

STOCKVERKOOP   
TUINMEUBELEN

20% TOT 70% EXTRA KORTING 

OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN!

SLECHTS 3 DAGEN

-40%

-50%

-60%
STOCKVERKOOP   

-50%STOCKVERKOOP   
-50%

ZATERDAG  

25
MAART

van 9.00 - 18.00 uur

Officië
le s

tar
t: 

zat
erd

ag
 25 m

aart 

-40% -60%

STOCKVERKOOP   -40%
STOCKVERKOOP   -40%

ZONDAG  

26
MAART

van 10.00 - 18.00 uur

-50%

-60%

STOCKVERKOOP   -60%
MAANDAG  

27
MAART

van 10.00 - 18.00 uur
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Bijna alle huizen in de Kempen hebben een 
spouwmuur. Als die tijdens de bouw niet 
is voorzien van isolatie, dan is hij meestal 
na-geïsoleerd. Alleen bij recente huizen is 
deze gevelisolatie goed te noemen. Bij de 
al wat oudere huizen is de isolatie matig te 
noemen. Een manier om dat te verbeteren 
is het aanbrengen van binnenisolatie met 
een voorzetwand. 

Veel voorkomend is een metalstudwand 
waarbij de profielen tussen vloer en plafond 
worden geplaatst. Laat ongeveer 2 cm tussen 
de profielen en de muur. Oneff enheden in de 
muur kunnen daarmee worden omzeild. De 
isolatie (glaswol, steenwol, vlas) kan tussen 
en achter de profielen worden aangebracht. 
De afwerking bestaat uit een of twee gipspla-
ten. De totale dikte van de voorzetwand kan 
8 tot 10 cm of meer zijn. De warmteweerstand 
van de gevel wordt al snel verdubbeld.

Om in aanmerking te komen voor subsidie 
moet de toegevoegde warmteweerstand 

(Rd) minimaal 3,5 zijn. Dat haal je door eerste 
4 cm PIRplaat tegen de wand te lijmen en 
daarvoor een metalstud van 7 cm te plaatsen. 
De totale dikte wordt dan 12 cm.

Wil je graag een Rd van 3,5 maar zo dun 
mogelijk, zoek dan een oplossing met isola-
tiefolies. Maar reken nog altijd met ongeveer 
9 cm. Deze folies bestaan uit laagjes alumini-
umfolie met lucht daartussen. Ze voorkomen 
voor warmteverlies door straling.

Voorzetwanden worden afgewerkt met gips-
platen. Als er behoefte is aan meer massa 
kan gekozen worden voor cellenbeton. Met 
cellenbetonblokken kan een wand gebouwd 
worden van 7 of 10 cm dik. De blokken zijn 
licht maar vast en van zichzelf al isolerend. 
Door de spouw tussen de wand en de cellen-
beton te vullen met een isolatiemateriaal kan 
een hoger warmteweerstand worden bereikt. 
Er zijn blokken te koop waaraan de isolatie is 
vastgelijmd.

Meer weten over de mogelijkheden om de 
isolatie van de gevel vanbinnen te verbeteren, 
kom naar onze Energieloketten of stuur je 
vraag naar energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Energie besparen met een voorzetwand
Advies over energieverbruik

Bruns bestaat 60 jaar! 

Daarom openen wij graag onze deuren voor iedereen 
die nieuwsgierig is op zaterdag 1 april! Kom je ook bij 
ons langs? Je bent welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

Rijksmonument De Ploeg
Riethovensedijk 20  |  5571 CR Bergeijk

60 Jaar60 Jaar

REUSEL - Pallets rond slingerend…. opgestapelde pallets tegen de omheining 
geplaatst…. onnodige risico’s m.b.t. inbraak- en brandveiligheid én de daarbij behoren-
de verzekeringen…. een rommelige en onverzorgde indruk voor uw bezoekers en pas-
santen…. gebruikte pallets…. We worden er doorgaans niet veel vrolijker van. Hoog tijd 
dus dat we vanuit een collectieve benadering met een praktische en duurzame oplossing 
komen.

En dat gebeurt! Sinds januari 2023 is de door OVBM & ISK geïnitieerde pilot t.b.v. pallet inza-
meling van start gegaan, waarbij lokale ondernemers pallets inleveren op de daarvoor aan-
gewezen locatie. We zijn blij te melden dat inleveren vanaf maart nog gemakkelijker wordt 
gemaakt door de OPHAALSERVICE!

Alle OVBRM-, ISK-leden én niet-leden zijn welkom om deel te nemen aan de pilot die nog loopt 
t/m 30 juni 2023. Last van rondslingerende pallets? Inleveren kan op vaste inlevermomenten 
bij Truckwash Reusel én door gebruik te maken van de ophaalservice. Doe mee en meld je aan!

Uw voordelen bij deelname
- Verbetering esthetiek van uw bedrijfspand door het wegnemen van 'rommel rond de deur'
- Verminderen inbraakgevoeligheid
- Vergroten brandveiligheid
- Voldoen aan relevante wet- en regelgeven én polisvoorwaarden (brand)verzekering 
- Kosteloos afvoeren van pallets en pallethout. 

Ophaalservice
Moeite om de pallets te vervoeren naar de inleverlocatie? Meld u aan voor de ophaalservice! 
Op 1 april, 29 april, 27 mei en 1 juli zal er met geschikt vervoer rondgereden worden om pallets 
op te halen op de door u gewenste locatie (binnen gemeentegrenzen Reusel-de Mierden). 
Hiervoor kunt u aanmelden per mail aan suzanne@iskempen.nl (a.u.b. min. 3 werkdagen voor-
af). Na aanmelding zal contact met u worden opgenomen voor nadere afstemming. Ophalen-
service inzetten binnen aangrenzende gemeenten? Neem contact met ons om mogelijkheden 
te verkennen.

Inleveren bij Truckwash Reusel
Aan de Hofstede 9-11 te Reusel (Truckwash) kunt u a.s. 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni 
tussen 10.00 en 12.00 uur kwalitatief goede pallets achterlaten op de hiervoor gemarkeerde 
plaats. Daarnaast is er een container aanwezig waarin u beschadigde pallets kunt inleveren. 
Ook hiervoor graag vooraf aanmelden per mail aan suzanne@iskempen.nl.

Kosten
Meedoen is geheel kosteloos. Dit wordt mogelijke gemaakt door vaste ISK partner P. van Erp 
containers en FAES.

Let op!:  Het betreft uitsluitend de inlevering van pallets en pallethout. U wordt vriendelijk doch 
nadrukkelijk verzocht om géén ander materiaal in te leveren. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur OVBRM & ISK

Pallet Inzameling 
- Ophaalservice -
Uitbreiding Pilot, januari t/m juni 2023
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Elektrische kookvoorziening 
toegevoegd aan subsidie-
regeling duurzame energie 
voor particulieren
Onlangs heeft het college van B&W van de 
gemeente Bladel ermee ingestemd dat een 
‘elektrische kookvoorziening’ wordt 
toegevoegd aan de subsidieregeling duurzame 
energie voor particulieren. 

Daarbij zijn de volgende voorwaarden belangrijk om 
rekening mee te houden. In tegenstelling tot andere 
duurzame maatregelen is er bij de elektrische 
kookvoorziening géén minimaal investeringsbedrag. 
Bij deze duurzame maatregel krijgt u 20% subsidie 
van het factuurbedrag met een maximum van 
€ 250,-. 

Voor het aanvragen van subsidie is het noodzakelijk 
dat je een factuur van een erkend bedrijf voor de 
technische installatie en afsluiting gasleiding voor de 
kookvoorziening indient. Aanvragen worden 
achteraf, na realisatie van de duurzame maatregel 
ingediend. 

Verkeersmaatregelen verbouw voormalig 
Rabobank-gebouw
Een aantal weken geleden zijn de voorbereidingen 
gestart voor de verbouw van de voormalige 
Rabobank aan de Markt in Bladel tot een nieuw 
gemeenschapshuis aan de Markt. Binnenkort start 
de aannemer met sloop van de noordwest hoek 
van het pand (hoek Van Dissellaan-Beatrixlaan) en 
herbouw op die locatie van een nieuwe grote 
zaal.

Om de sloop en nieuwbouw aan die zijde van de 
Van Dissellaan mogelijk te maken en veilig uit te kunnen 
voeren (voor de bouwvakkers en passerend verkeer) 
gelden vanaf de start van de sloopwerkzaamheden, in 
april, een aantal verkeersmaatregelen. Op bijgevoegd 
kaartje staan die aangegeven. 

De belangrijkste maatregelen zijn:
•  een noord-zuid éénrichtingsroute ter hoogte van de 

Varkensmarkt/Van Dissellaan tot de in-/uitrit van het 
Marktplein;

•  afsluiting van de Beatrixlaan achter de voormalige 
Rabobank.

Deze verkeersmaatregelen zijn de gehele bouwperiode 
van april 2023 tot december 2024 van toepassing. Na 
oplevering van het nieuwe gemeenschapshuis zal gestart 

worden met herinrichting van de omgeving waarvoor 
dan nieuwe verkeersmaatregelen zullen gelden. 

Tot slot: de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis 
zorgt op momenten voor overlast voor aanwonenden, 
bedrijven, inwoners en bezoekers van Bladel. Wij 
proberen dat samen met de aannemer uiteraard zoveel 
mogelijk te beperken, maar soms kan het niet anders. 
Bij voorbaat dank voor het begrip.

Gemeentelijke onderscheiding voor Anton 
Peeters uit Bladel
Anton Peeters ontving op 16 maart 2023 een 
gemeentelijke onderscheiding voor zijn 
verdiensten voor Handboogvereniging ONA. Hij 
kreeg de onderscheiding met bijbehorende 
sierspeld uit handen van locoburgemeester Davy 
Jansen tijdens de voorjaarsvergadering van ONA. 

Anton Peeters krijgt de onderscheiding voor zijn inzet 
als penningsmeester van Handboogvereniging ONA, 
waar hij deze rol op zich nam sinds 1998. Hij gaf aan 
in 2023 te willen stoppen, na 25 jaar. Tijdens de 
voorjaarsvergadering wordt afscheid van hem 
genomen als penningmeester. Hij blijft wel gewoon lid 
van de vereniging.

Als penningmeester zorgde hij voor de administratie 
waaronder het tijdig betalen van alle binnengekomen 
facturen in de vereniging alsmede het innen van de 
contributie van de leden. Verder was hij ook 
verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de 
betalingen aan de Nederlandse Hangboogbond. 
Omdat de accommodatie van de handboogschutterij 
in eigen beheer is, verzorgde hij ook de rol van 
rentmeester via de zorg voor de hypotheek en het 
aanhouden van de nodige financiële reserves daarvoor. 

Ook droeg Anton zorg voor de verzekeringen van de 
vereniging en de verkoop van consumptiekaarten voor 
de bar.

Ook als actief lid is Anton Peeters zeer betrokken bij 
het organiseren van clinics. Dit zijn 
handboogevenementen voor derden die de clubkas 
spekken. Hij staat altijd klaar voor het verlenen van 
hand- en spandiensten en draait ook bardiensten mee 
in het clubgebouw. Bij de bouw van de 
clubaccommodatie in 1997 was hij altijd bereid om 
mee te helpen. Hij was vanaf 1997 circa 2 tot 3 uur 
per week actief voor de handboogvereniging.

Tijdens de coronaperiode heeft de vereniging geen 
aanwas gekregen van leden, maar zijn er helaas wel 
diverse leden gestopt. Toen het bestuur zeer beperkt 
bemenst was, heeft Anton geen moment getwijfeld 
om het volledige bestuur waar te nemen. Gelukkig is 
het bestuur nu weer op orde.

Het gemeentebestuur feliciteert de heer Peters met zijn 
onderscheiding en hoopt dat zijn inzet voor de 
handboogvereniging ONA, nu in een andere vorm, 
nog jaren mag voortduren.

De gemeente Bladel 
is ook te vinden op 
Instagram!
De gemeente Bladel heeft ook een Instagram 
account (@gemeentebladel), waarop je 
schitterende foto’s kunt vinden die door inwoners 
en bezoekers in de gemeente zijn gemaakt.  
Heb je ook een Instagram-account en vind je het 
leuk als we je foto delen? Gebruik dan 
#gemeentebladel of tag ons in je foto 
@gemeentebladel.
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Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten – 
waaronder gemeente Bladel -, 38 woning-
corporaties en minister Hugo de Jonge voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben 
hun handtekening gezet onder vier regionale 
woondeals voor Brabant. De ondertekenaars 
zetten hiermee de schouders onder de grote 
opgave voor Brabant om tot en met 2030 ruim 
130.000 woningen te bouwen in de provincie. 
Vanuit de gemeente Bladel was wethouder 
Fons d’Haens aanwezig om de woondeal te 
ondertekenen.

In deze vier regionale woondeals is concreet vastgelegd 
hoeveel woningen er bij komen in iedere regio en 
gemeente. Twee derde van deze nieuwbouw bestaat 
verplicht uit betaalbare woningen. Veertig procent van 
de nieuwbouw is bedoeld voor middeninkomens. Ook 
moet dertig procent van de bestaande woningen gaan 
bestaan uit sociale huur. Gemeenten die nu een lager 
aandeel hebben dan dertig procent, moeten dit aandeel 
op peil brengen met nieuwbouw. Gemeenten die nu al 
meer dan dertig procent sociale huurwoningen hebben, 
bouwen dan meer voor het middensegment.

Regiodeal Zuidoost-Brabant 
Gezamenlijk zetten de 21 gemeenten uit de regio 
Zuidoost-Brabant zich in voor de realisatie van minimaal 
45.000 woningen in de periode 2022-2030. In de regio 
Zuidoost-Brabant staan we voor een schaalsprong. Dit 
wil zeggen dat het aantal inwoners stijgt, waardoor het 
aantal voorzieningen mee moet stijgen. Dit vertaalt zich 

onder andere in een grote woningbouwopgave. In deze 
enorme opgave is leefbaarheid een belangrijke 
doelstelling; ook de leefbaarheid in de dorpen. Hier zijn 
nieuwe bouwprojecten onmisbaar om voldoende 
inwoners te houden en om het voorzieningenniveau op 
peil te houden. 

De gemeente Bladel
De gemeente Bladel heeft als opgave om tot 2030 
minimaal 765 woningen toe te voegen aan de 
woningvoorraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 
december 2022 aangegeven dat ze voldoende ruimte zien 
voor groei, met instroom van buitenaf. Het vastgestelde 

richtgetal dat de gemeente zichzelf heeft opgelegd, is 
2.900 woningen erbij in de periode tot 2040.

Portefeuillehouder Davy Jansen: “We gaan de komende 
jaren flink wat huizen bij moeten bouwen. Daarom is 
het goed dat we als gemeente meewerken aan de 
Woondeal en daarnaast ook nog onze eigen ambities 
hebben. Het instemmen met de Woondeal staat onze 
eigen woningbouwdoelen niet in de weg. Het aantal 
woningen uit de woondeal is een minimum en het gaat 
om een kortere periode, namelijk tot 2030. Het is wel 
een extra aanmoediging om hiermee aan de slag te 
gaan!”

Provincie, gemeenten en corporaties in Brabant tekenen woondeal met 
minister De Jonge

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

Ontwerp-raadsmededeling overheveling 
budgetten van 2022 naar 2023
1. Ingestemd. Raad wordt geïnformeerd;
2.  Kennis genomen van het voorlopige 

rekeningresultaat 2022;
3.  Ingestemd met de voorgestelde 

resultaatbestemming.

Aanwijzen gemeentelijk stembureau en 
stembureaus t.b.v. verkiezing van de leden van 
het algemeen bestuur van Waterschap de 
Dommel en van de leden van de Provinciale 
Staten van de provincie Noord-Brabant op 
15 maart 2023
a.  De navolgende locaties aan te wijzen als stembureau 

op 15 maart 2023.
    1.  Gemeentehuis, Markt 21 Bladel, 2. Zorgcentrum 

Oktober, Rondweg 25 Bladel, 3. Den Herd, 
Emmaplein 4 Bladel, 4. Pius X College, Tuinstraat 
1 Bladel, 5. Basisschool de Toermalijn, Herman 
Gorterlaan 4 Bladel, 6. MFA Hapert Oude Prov.
weg 21 Hapert, 7. Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51 

Hapert, 8. D’n Anloop, Maalderij 3 Hoogeloon, 9. 
Den Aord, Kerkstraat 33 Casteren, 10. De Poel, 
De Hoeve 2 Netersel. 

b.  De navolgende locatie aan te wijzen als gemeentelijk 
stembureau (GSB).

    1. Gemeentehuis, Markt 21 Bladel

Aanwijzen voorzitters en leden stembureaus 
t.b.v. verkiezing van de leden van het algemeen 
bestuur van Waterschap de Dommel en van de 
leden van de Provinciale Staten van de provincie 
Noord-Brabant op 15 maart 2023
1.  De voorzitters, stembureauleden en tellers te 

benoemen zoals aangegeven in de bijlage.
2.  De reserve voorzitters en reserve stembureauleden te 

benoemen zoals aangegeven in de bijlage.
3.  De leden van het gemeentelijk stembureau te 

benoemen zoals aangegeven in de bijlage.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2022
1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Beslissing op bezwaar inzake het besluit extra 
inrit
Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk en ongegrond 

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

Collegevoorstel beslissing op bezwaar inzake het 
besluit waarbij een last onder dwangsom is 
opgelegd
Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk en ongegrond 
verklaard in overeenstemming met het advies van de 
bezwarencommissie en het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Woonzorgvisie Kempengemeenten
1. Vastgesteld 
2.  Wordt ter kennisname aangeboden aan de raad en 

vooral gebruikt om de informatie uit te gebruiken 
bij de ontwikkeling van de eigen woonvisie.

Kadernota KempenPlus 2024
Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording artikel 41 vragen VHP 
Gemeenschapshuis aan de Markt 
Vragen worden beantwoord.

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•       Schepenstraat 7, uitbouw voorzijde woning en 

wijziging in constructie aan achterzijde woning;
•       Heeleind 87, verbouwen bijgebouw tot woning;
•       hofje aan achterzijde van de Jacob Meijerweg 

huisnummer 14 t/m 20, verwijderen van 3 
moeraseiken;

•       Jacques Perklaan 5, aanvraag kunststoffen muur 
vervangen met bakstenen.

Verleend omgevingsvergunning

Bladel
•       Molenstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een 

woning en het aanleggen van een inrit. 
Datum besluit: 10-3-2023;

•       Torendreef 37, bouwen van een garage en 
verplaatsen van de inrit. Datum besluit: 
13-3-2023;

•       Zwartakkers 8B, bouwen van een woning en 
aanleggen van een uitrit. Datum besluit: 
10-3-2023.

Hoogeloon
•       Ir. Mettropweg 3, oprichten van een antennemast 

ten behoeve van mobiele netwerken. Datum 
besluit: 9-3-2023;
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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

Kranenberg Casteren en De Hoeve Netersel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kun je contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

 @gemeentebladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

•       Broekenseind 5, slopen gedeelte woonhuis. 
Datum besluit: 12-3-2023.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Antoon Schildersstraat 10, aanvraag plaatsen 

carport en inrit.

Vergunning APV-bijzondere wet

Bladel
•       Markt, plaatsen metselsilo op parkeerplaats 

gemeentehuis van 17 maart t/m 17 mei 2023. 
Datum besluit: 13-3-2023;

•       Doolandpark, organiseren feestweekend 
Buurtvereniging Doolland op 24 en 25 juni 2023. 
Datum besluit: 23-3-2023;

•       Pius X-straat 11, plaatsen van een bouwcontainer 
van 13 maart tot en met 2 april. Datum besluit: 
11-3-2023.

Netersel
•       Beemke en Boontuintje, een sponsorloop op 

23 april tussen 09:30 en 11:00 uur. 
Datum besluit: 9-3-2023.

Hoogeloon
•       Hoogcasterseweg 6A, organiseren van 

Koningsdag. Datum besluit: 13-3-2023;
•       Ir. Mettropweg 3, vervoeren van personen in een 

huifkar achter een tractor op 14 juni 2023. 
Datum besluit: 9-3-2023.

       Beemke en Boontuintje, een sponsorloop op        Beemke en Boontuintje, een sponsorloop op 
23 april tussen 09:30 en 11:00 uur. 23 april tussen 09:30 en 11:00 uur. 
Datum besluit: 9-3-2023.

       Hoogcasterseweg 6A, organiseren van 
Koningsdag. Datum besluit: 13-3-2023;

       Ir. Mettropweg 3, vervoeren van personen in een 
huifkar achter een tractor op 14 juni 2023. 
Datum besluit: 9-3-2023.

       Beemke en Boontuintje, een sponsorloop op        Beemke en Boontuintje, een sponsorloop op 
23 april tussen 09:30 en 11:00 uur. 

       Hoogcasterseweg 6A, organiseren van 
Koningsdag. Datum besluit: 13-3-2023;

       Hoogcasterseweg 6A, organiseren van        Hoogcasterseweg 6A, organiseren van        Hoogcasterseweg 6A, organiseren van        Hoogcasterseweg 6A, organiseren van 

Datum besluit: 9-3-2023.Datum besluit: 9-3-2023.

       Hoogcasterseweg 6A, organiseren van        Hoogcasterseweg 6A, organiseren van 
Koningsdag. Datum besluit: 13-3-2023;

       Hoogcasterseweg 6A, organiseren van        Hoogcasterseweg 6A, organiseren van        Hoogcasterseweg 6A, organiseren van 

Datum besluit: 9-3-2023.

       Ir. Mettropweg 3, vervoeren van personen in een 
huifkar achter een tractor op 14 juni 2023. 
Datum besluit: 9-3-2023.

Koningsdag. Datum besluit: 13-3-2023;
       Ir. Mettropweg 3, vervoeren van personen in een 

huifkar achter een tractor op 14 juni 2023. 
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TOTALE LEEG VERKOOPTOTALE LEEG VERKOOP
STIPPENKORTING OP 

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

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

I.V.M. VERDERE SPECIALISATIE
IN RELAXFAUTEUILS

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

Door Renate Matthijssen

REUSEL / LAGE MIERDE - Het is altijd een 
leuke uitdaging om een nieuw evenement 
op te zetten om geld in te zamelen voor een 
goed doel. De familie Janssen uit Reusel en 
omgeving heeft bedacht dat er een Lifes-
tyle Marathon gaat komen. Hoe dat eruit 
ziet, waar het is en wanneer het gehouden 
wordt, lees je in dit artikel.

Lifestyle Marathon
Wil en Hedwig Janssen uit Bladel treden 
voor de gelegenheid op als woordvoerders 
van de familie. Wils zus is bezig met een ge-
vecht tegen kanker en om haar te steunen 
en in haar kracht te zetten, hebben de broers 
en zussen de handen ineen geslagen. Met 
z’n allen organiseren ze een evenement die 
onmacht omzet in actie. Hedwig: “Ons uit-
gangspunt is dat er voor iemand met kanker 
heel veel zorg geregeld is en dat is natuurlijk 
heel goed. Maar er is nog zoveel meer waar 
je kracht uit kunt putten. Zoals een massage, 
een verwenmoment of een workshop. Met 
dat in gedachten zijn we gaan brainstormen 
over een evenement en daar is de Lifestyle 
Marathon uitgekomen. Het is vooral heel 
mooi om te zien hoeveel medewerking we 
van alle kanten krijgen.”

Workshops en activiteiten
De activiteiten vinden in en om de oude pas-
torie en in een tent op het plein in Lage Mier-
de plaats op 8 en 9 april van 16.00-16.00 uur. 
Wil: “Vierentwintig uur aan activiteiten; we 
zijn nu bezig met het maken van een sche-
ma. Sommige workshops vinden doorlopend 
plaats, sommige maar één of twee keer.” Hij 
noemt een klein deel van het grote aanbod 
op: “Reiki, klankschaalsessie, drukpunt- of 
stoelmassage, voetzoolreflexzone massage, 
een lezing over hormonen en stress en nog 
heel veel meer. Voor kinderen is er een speci-
aal programma met onder andere armband-

jes vilten, een gekke schoenen parcours, 
haren in de war blazen en het maken van tal-
king sticks. En echt, het is een kleine greep 
uit het grote aanbod; er is zóveel te beleven.”

Focus op positiviteit 
“We kunnen patiënten niet beter 
maken, maar we kunnen er wel 
voor zorgen dat ze zich beter 
voelen”, verduidelijken Wil en 
Hedwig zich. “Ontspanning in 
een tijd van spanning is helend, 
dat horen we van veel patiënten 
die we kennen. In onze omgeving 
komen we regelmatig met kan-
ker in aanraking. Wie niet, zou 
ik haast zeggen. Er is gelukkig 
ook veel positiefs te melden; onderzoek helpt 
echt. Regelmatig is op het nieuws dat er een 
revolutionaire ontdekking is gedaan die ge-
nezing mogelijk maakt. Dat maakt ons extra 
gemotiveerd om veel geld in te zamelen. We 
willen juist op de positiviteit focussen.”

Energie
De aanbieders van de activiteiten en work-
shops doen dit geheel belangeloos. “Wie 
mee wil doen aan de activiteiten moet daar-

voor betalen en dat geld komt in zijn geheel 
ten goede aan Alpe d’HuZes”, zegt Wil. Hij 
gaat samen met Hedwig te voet de berg 
bedwingen en is daarvoor in training. Een 
mooi bijkomend voordeel om lekker in be-

weging te blijven. “We krijgen 
vanzelf energie van alle hulp die 
we aangeboden krijgen van alle 
kanten. Dat is zo’n warm gevoel. 
In eerste instantie hadden we er 
een beetje moeite mee om aan-
bieders te vragen maar sinds we 
ervan overtuigd zijn dat we het 
niet voor onszelf vragen, is dat 
een stuk makkelijker geworden.”

Ieders talent benut
Elke twee weken is er vergadering met de 
hele familie. “Zo mooi ook om te zien dat 
iedereen zijn eigen talent inzet. De één kan 
goed met een computer overweg en kan in 
een handomdraai een flyer maken, een ande-
re weet aanbieders makkelijk te overtuigen 
en sámen komen we heel ver. Er heerst zo’n 
positieve vibe in ons team”, aldus Hedwig. De 
komende tijd wordt de laatste hand gelegd 
aan het programmaboekje dat de organisatie 
op verschillende plekken wil gaan neerleg-

gen. “Dan kunnen potentiële bezoekers zich 
alvast oriënteren. Inschrijven vooraf hoeft 
niet. In het midden van de tent komt een in-
schrijfbalie en daar kun je voor een activiteit 
reserveren.”

Kaarsenceremonie en dienstenveiling
Gedurende de marathon is er ook een se-
rieus moment, een mooie afwisseling met 
de ontspannen sfeer die het team wil uit-
stralen. “We willen om 23.00 uur een kaar-
senceremonie houden. Daarvoor kun je in 
aanloop naar het evenement al voor € 7,50 
kaarsenzakken kopen bij Manowi Kapsalon 
in Reusel, Tandartsenpraktijk Reusel en Van 
den Berg Elektro in Bladel. Deze ceremonie 
zal muzikaal ondersteund worden door een 
koor. Peter Bons verzorgt de opening en de 
sluiting van de marathon. Ook willen wij het 
leven vieren onder het genot van een muzi-
kale omlijsting, een hapje en een drankje en 
een Paasbrunch.”

De Lifestyle Marathon is gratis te bezoeken, 
dus voel je welkom op 8 en 9 april in Lage 
Mierde. 

www.KWF-Lifestyle-Marathon.nl

Focus op positiviteit
Lifestyle Marathon ten bate van Alpe d’HuZes

De activiteiten vinden in en om de oude pastorie en in een tent op het plein in Lage Mierde plaats op 8 en 9 april van 16.00-16.00 uur. Wil: “Vierentwintig uur aan activiteiten; we zijn nu bezig 
met het maken van een schema. Sommige workshops vinden doorlopend plaats, sommige maar één of twee keer.” Hij noemt een klein deel van het grote aanbod op: “Reiki, klankschaal-
sessie, drukpunt- of stoelmassage, voetzoolreflexzone massage, een lezing over hormonen en stress en nog heel veel meer. Voor kinderen is er een speciaal programma met onder andere 
armbandjes vilten, een gekke schoenen parcours, haren in de war blazen en het maken van talking sticks. En echt, het is een kleine greep uit het grote aanbod; er is zóveel te beleven.”

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

VANAF
€ 2699,-

Trek Verve 2+ 
•  Sportief lichtgewicht E-bike met alu frame
•  Zeer krachtige Bosch Performance 
   middenmotor 65Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 
   verende zadelpen
•  Zeer krachtige schijfremmen
•  Bosch Intuvia middendisplay
•  Accukeuze 300-400-500 Wh

Direct uit voorraad leverbaar!!

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

Trek E-bikes: de lichtste, sportiefste en sterkste...

ER OP UIT

Op jacht naar 
het Gouden Ei
28 maart t/m 10 april 

in eersel

Kijk voor de deelnemers op:

visiteersel.nl/koopzondag 

BLADEL - De liefhebbers zaten er al op te 
wachten: de opening van de inschrijving 
van het jaarlijkse Beach Volleybaltoernooi. 
En ja, het is zover, de lijnen zijn open. Je 
kunt het maar beter niet te lang uitstellen 
om aan te melden want er zijn iets minder 
plekken dan voorheen.

Aangepaste locatie
Het is je vast niet ontgaan: de Markt in Bla-
del ligt open. Vanwege de verbouwing van de 
voormalige Rabobank naar een gloednieuw 
gemeenschapshuis, zijn de bruikbare vier-
kante meters iets afgenomen. Daarom zijn 
er dit jaar geen 13 maar 10 velden. Met een 
beetje passen en meten en de fijne mede-
werking van Bouwbedrijf Moeskops en de 
gemeente Bladel, is het toch gelukt om de 
Markt beschikbaar te stellen voor het Be-
achtoernooi in het weekend van 17 en 18 juni.

Programma
Op zich verandert er niet veel ten opzichte 
van voorgaande jaren. Op vrijdagmiddag 16 
juni trappen de kinderen de festiviteiten af 
met Click Beach waar leuke zand-activiteiten 
op het programma staan. Deelname daaraan 
is altijd gratis. 

Op zaterdagochtend 17 juni spelen de mini’s 
hun partijen en vanaf de middag zijn de jeugd 
en senioren – waaronder de recreanten – aan 
de bal. Zaterdagavond is er de traditionele 
BBQ na de prijsuitreiking. Zondag 18 juni is 
als vanouds weer voor recreanten, families, 
bedrijven en vriendengroepen. Het belooft 
weer een gezellig spektakel te worden.

Ter nagedachtenis
Tijdens alle festiviteiten zullen de gedachten 
van de organisatie en deelnemers regelmatig 
uitgaan naar de vorig jaar overleden karttrek-
ker van het Beach toernooi Mark Mariën. In 
zijn nagedachtenis zullen de wedstrijden ge-

speeld worden met hetzelfde enthousiasme 
als waarmee hij zich inzette voor het toernooi. 
Zo zou hij het gewild hebben. Opgeven kan 
via de website:

www.bladelbeach.nl

De lijnen zijn open
Opgeven Bladel Beach weer mogelijk (maar wacht niet te lang)

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

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

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

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

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

Rommelmarkt 
in Hoogeloon
Organisatie door 
korfb alvereniging KVC
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Roijmans Bronzen Sculpturen

UITVERKOOP 

10 APRIL
2E PAASDAG

12 - 17 UUR

Kortingen tot 70%
Wilhelminalaan 12 • Reusel

Telefoon: 06-27433732

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!

ZONDAG 1 APRIL

TWEEDEHANDS 
KINDERKLEDINGBEURS
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Tijd: 09.00-11.00 uur. Entree: € 2,00.
Er worden baby- en kinderkleding vanaf
maat 50/56 tot en met 176 en tienerkleding
maten XS en S verkocht. 

ZATERDAG 1 APRIL
ZONDAG 2 APRIL

DOLDWAZE KOMEDIE 
'VAN KWAAD TOT ERGER'
Gespeeld door Nieuw Reusels Toneel.
Locatie: De Kei, Kerkplein 69, Reusel.
Tijd: za. 1 april 20.00 uur en zo. 2 april 
14.00 uur. Kaartje: € 12,50 ex. € 1,00 ticketfree.

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

ZATERDAG 1 APRIL
ZONDAG 2 APRIL

OLDTIMERSHOW REUSEL
Locatie: Postelsedijk, Reusel. Entree: € 5,00.
Tijd: 10.00-17.00 uur op beide dagen.
Org.: TC de Vetnippels. Met een grote 
aanbod van tractoren, auto's, brommers, 
vrachtwagens, oude ambachten in actie 
en diverse demonstraties.

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.

SPEELGOEDMARKT BLADEL
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Tijd: 11.00-13.00 uur. Entree: € 2,00.
Wilt u een tafel huren, mail dan naar
actiespierfondsbladel@hotmail.com

BEERZE ATB-TOCHT 
VESSEM
Vertrek en aankomst: Beerze Brouwerij/
De Gouden Leeuw, Jan Smuldersstraat 24,
Vessem. Vertrektijd: tussen 08.30-10.00 uur.
Afstanden: 25, 40 en 55 km. Kosten: € 6,00; 
onder 16 jaar gratis. Org.: ATB Vessem en 
korfbalvereniging Vessem. Bij aankomst staat 
er een Beerze biertje klaar (boven de 18 jaar)!  

VRIJ. 7 & ZA. 8 APRIL
ZO. 9 & MA. 10 APRIL

VOORSTELLINGEN 
CIRCUS HARLEKINO
Locatie: veld bij zwembad De Smagtenbocht,
Bossingel, Bladel. Tijd: vr. 7 en za. 8 april
16.00 uur, zo. 9 april (1e paasdag) 12.00 en 
16.00 uur en ma. 10 april (2e paasdag) 
12.00 uur. Kaartje: € 14,00 p.p. 
Volop circusplezier voor jong en oud in een 
sfeervol aangeklede circustent.

ZATERDAG 8 APRIL
ZONDAG 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. Entree: € 10,00.
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

zaterdag 1 april

NIET SCHIETEN
Mannen van niks (cabaret)
Maarten, Erik en Arend staan al jaren 
met veel succes op het podium. De lach 
hangt aan de spreekwoordelijke kont en 
de mensen genieten daarvan. Logica lijkt 
soms ver te zoeken.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 20,00

zaterdag 29 april

BAS BIRKER
In blijde verachting (cabaret)
Bas is best sympathiek. Voor een Hollan-
der. Maar schijn bedriegt. Diep van bin-
nen zit een dik drammerig Duitsertje met 
voorliefde voor orde en stiptheid.

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT 
VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

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

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

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

Alles thuis
geleverd en 
vakkundig
gemonteerd.
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Wij zijn op zoek Wij zijn op zoek 
naar jou!naar jou!

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

Dit ga je doen:
Heb jij iets met bouwen? Ben jij die kwaliteitsgerichte timmerman? Of juist 
een nieuw aanstormend timmertalent? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Als Timmerman bij Aannemersbedrijf P. van Hulst B.V. in Duizel voer jij 
alle voorkomende timmerwerkzaamheden op de bouwplaats uit, 
van ruwbouw- tot afbouwtimmerwerken.

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

Dit bieden wij jou:
- Een goed salaris;
- Een vast dienstverband na een proefperiode;
- Fijne, gemotiveerde collega’s die altijd voor je klaarstaan;
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

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

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

S
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n
d
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vo

or

de com
plete vacature

Draag jouw steentje bij aan 
mooie bouwprojecten zoals deze! 

Eigen bus

Mooie projecten

Prettige werksfeer

Goed salaris

Platte organisatie met korte lijnen

Gezellig team en verschillende 
bedrijfsuitjes

TIMMERMAN
32-40 uur per week (LBO/VMBO/MBO)

WERKPLAATS MEDEWERKER

PODIUMBOUWER
STEIGERBOUWER
LOGISTIEK MEDEWERKER
MEEWERKEND VRACHTWAGENCHAUFFEUR

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

SOLLICITEER NU!

VACATURES

100% GARANTIE 
OP SPIERBALLEN

& GOED SALARIS

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

Autotechnicus gezocht!
Monteur en leerling-monteur

Wij zijn opzoek naar een autotechnicus en een (BBL) leerling die onze 
werkplaats komen versterken.

Je werkt in een enthousiast en gedreven team, met een fijne en informele 
werksfeer.

Wij zijn service dealer van Toyota, Seat en Skoda, maar alle merken auto’s 
komen voorbij in onze werkplaats. Je zal gaan werken met de merk 

gerelateerde systemen, richtlijnen en werkwijzen.

Bij ons ben je op de juiste plek voor begeleiding, ontwikkeling en 
groeimogelijkheden.

Ben jij de persoon die we zoeken? Neem dan telefonisch contact met ons op
via 0497-382935 of per mail via info@autogoossens.nl

VACAT URE

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

in jouw regio
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HOE(I)ST?

KOM JIJ ONS HELPEN
NIEUWE HOESTDRANK TE PRODUCEREN?

Bij Delpharm Bladel maken we farmaceutische producten. Waarbij de
focus ligt op het produceren en verpakken van vloeibare medicijnen in
naam van onze klanten.

WIJ DOEN 25 MAART MEE AAN DE OPEN BEDRIJVEN DAG!
KOM LANGS VOOR EEN KOP KOFFIE EN WIE WEET KUNNEN WE
IETS VOOR ELKAAR BETEKENEN!

Technisch Operator (3 ploegen)
Lijn Operator (3 ploegen)
Proces Operator (2/3 ploegen)
Magazijnmedewerker (2 ploegen)
Teamleider Magazijn
Demand Planner
Productie Planner
Customer Supply Chain Medewerker
Validation Officer QA

Vacatures bij Delpharm

More Info:

+123-456-7890 reallygreatsite.com

www.delpharm.com (klik op “carrière”)
hr.bladel@delpharm.com

Industrieweg 1 te Bladel

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

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

• WERKPLAATS TIMMERLIEDEN
• CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER

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

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

Wij zijn op zoek naar een:

CNC Frezer en/of 
CNC Draaier
• flexibel in uren en dagen
• zelfstandige functie, met ruimte voor eigen ideeën
• werken in een klein gemoedelijk team
• Veel verantwoordelijkheid
• Afwisselende baan, geen dag is hetzelfde

Wat ga je doen?
Als CNC Frezer en/of CNC Draaier,  bij Heuveling Metaal in Reusel,  
programmeer je geheel zelfstandig de machine met Fanuc besturing.  
Aan de hand van de tekening maak je het programma en bepaal je de  
bewerkingsvolgorde, de juiste opspanning en het gereedschap.

Je bewerkt onderdelen in RVS, Staal, Aluminium en kunststof in  
verschillende diameters en lengtes, van klein tot groot.

Wat verwachten wij van jouw?
Je hebt ervaring als CNC frezer(of draaier) en bekend met Fanuc besturing of
•  Je hebt ervaring in de metaalsector en wil doorgroeien naar CNC frezer en/

of draaier
•  Je voelt je verantwoordelijk voor je werk en lost problemen zelf op of  

samen met een collega
• Je houdt van afwisseling in je werk
• Je weet van aanpakken

Wat bieden we jou?
• Een marktconform salaris volgens CAO Metaal en Techniek
• Mogelijkheid voor het volgen van aanvullende opleidingen of trainingen
• Een fijne werksfeer in een klein, gedreven en gezellig team
• Afwisselend en uitdagend werk, geen dag is hetzelfde
•  Ruimte voor initiatieven, persoonlijke ontwikkeling en wellicht mooie  

doorgroeimogelijkheden
•  Vind je flexibiliteit in je baan belangrijk? Wij ook! We bespreken graag de 

mogelijkheden.

Enthousiast?
Reageer dan snel via ons e-mailadres., bianca@heuvelingmetaal.nl. Wil je 
eerst nog wat meer informatie over de functie van CNC Frezer en/of CNC 
Draaier bij Heuveling Metaal in Reusel? Neem dan gerust contact op met 
Bianca Wouters. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 0497-381881

Interesse? Neem contact met ons op via
info@verkeersschoolmeurs.nl
Nog geen rij-instructeur? Vraag naar de mogelijkheden.

Wordt dit jouw 
nieuwe werkplek?

Collega’s gezocht!

4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES
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GEZOCHT: TECHNISCHE
DUIZENDPOOT

INFORMEEL
AMBITIEUS
FAMILIEBEDRIJF
RESULTAATGERICHT
NO-NONSENSE CULTUUR

Jouw passie ligt bij het fixen van 
technische projecten. Daarvoor 
krijg je bij MULTIFIX de vrijheid 
die je nodig hebt; jouw ideeën en 
inzichten worden gewaardeerd. Het 
vertalen van commerciële aanvragen 
naar producten wordt aan jou 
toevertrouwd. Van het analyseren 
van productsamenstellingen tot het 
maken van productspecificaties. Het 
proces van een productaanvraag 
leiden, de voortgang bewaken en 
contactonderhoud is jou op het lijf 
geschreven.

Collegialiteit is in grote mate aanwezig; 
zowel met directe collega’s als met 
collega’s in China. Met jouw beheersing 
van de Nederlandse én Engelse taal 
houd je deze connecties in stand.

MBO/HBO
Bergeijk
3 - 5 jaar werkervaring

Scan de QR-code 
en solliciteer direct!

De gehele vacature lezen?

Technisch Project Manager

Andere kwaliteiten?

- ICT Cloudbeheerder
- Logistiek Medewerker
- Tactisch Inkoper
- Assemblage Medewerker 
- Sales Representative

Check alle vacatures op onze website!

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Werkvoorbereider/Planner (m/v)
Ben jij iemand die graag alles op orde heeft? Dan is deze rol als werkvoorbereider precies 
iets voor jou. Mollen Containers B.V. is op zoek naar iemand die zich graag 
voor de volle 100% inzet om alle balletjes hoog te houden.
De organisatie ontwikkelt en bouwt klant specifieke kooiconstructies en containers.

Dit ga je doen als werkvoorbereider:
Als werkvoorbereider ben jij de schakel tussen leveranciers, de afdeling engineering en de 
productieafdeling. Daarnaast stuur je, samen met de voorman, de productieprocessen aan 
en ben je dus in staat goed contact te onderhouden met de diverse afdelingen binnen de 
organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van de werkvoorbereiding en het bestellen van de juiste materialen.
• Punctueel en met oog voor detail.
• Opstellen van planningen.
• Onderhouden van intensief contact met diverse afdellingen binnen de organisatie.
• Stressbestendig en probleemoplossend denkvermogen.

Funktie-eisen:
• Denk en werkniveau op MBO+ niveau.
• Logistiek en analytisch ben je sterk.
•  Je hebt ervaring met processen in ‘n productieomgeving bij voorkeur in ‘n  

metaalverwerkend bedrijf.

Wat wij bieden:
Bij Mollen Containers kom je te Werken in een groeiend bedrijf, waarin jij mede ‘t verschil  
kunt maken. 
• Een contract voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid. 
• Doorgroei en opleidingsmogelijkheden.
• Een goed salaris en een supergezellig team.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Mollen Container B.V., ‘t Rootven 26, 5531 MB Bladeltel.: 0497-339740,  
e-mail: info@mollencontainer.nl

CONTAINER

WIJ ZOEKEN
EXTRA ENERGIE:

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

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

Fulltime montage
medewerker

Een marktconform 
salaris

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

Persoonlijke 
ontwikkeling

Werken in een 
gezellig team

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

Afwisselende 
baan, geen dag is 
hetzelfde!

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

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

+3140 251 4242

06-83876020

contact@accucompany.nl

Hennepstraat 7, Riethoven

Contacteer ons

WAT BIEDEN
WIJ JOU?

Service Apotheek Bergeijk is per directe ingang op zoek naar:

Logistiek medewerker (± 19 uur per week)

Ben jij:
Secuur, sociaal, hou je van lekker werken in een prettige omgeving,
leuke contacten met een divers team, 
en vind je het leuk een duidelijke en gestructureerde 
baan te hebben?

Neem dan direct contact met ons op!
Stuur je CV naar info@apotheekbergeijk.nl
Burg. Magneestraat 12C, 5571 HD Bergeijk

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

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

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

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

le

bijbaantj
e!

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT • LEUKE BIJVERDIENSTE • EIGEN TEMPO

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

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

•  Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 

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

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

 donderdag t/m zaterdag.

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

   Wij zijn voor het komende seizoen (2023-2024) op  
   zoek naar een trainer-coach voor onze dames 1.  
   Dames 1 speelt prestatief voetbal en zal volgend  
   jaar in de derde klasse uitkomen, de wedstrijden 
worden op zondag gespeeld. Het team bestaat uit voornamelijk jonge 
speelsters. Deze dames zijn talentvol, ambitieus en erg gemotiveerd. 
Het team heeft de afgelopen seizoenen deelgenomen aan de landelijke 
Divisie MO17, MO19 Hoofdklasse Top. Dit jaar spelen ze in de landelijke 
Divisie MO20. Wij zoeken een train(st)er die hen gaat begeleiden/trainen 
en die samen met de trainersstaf een goede sfeer creëert binnen het 
team en tussen dames 1 en 2.

Voor deze functie zoeken wij een train(st)er die:
- Gevarieerde trainingen van dames 1 verzorgt op dinsdag en op 

donderdag.
- Het team coacht en begeleidt op wedstrijddagen.
- In staat is om de spelers tactisch en technisch te verbeteren.
- Samenwerkt met de trainer van dames 2.
Wat bieden wij?
- Een gezellige, leuke en ambitieuze club met een dorpskarakter
- Een mooie accommodatie met goede trainingsvoorzieningen.
- Een passende financiële vergoeding.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen 
met: Paula Bottram, bestuurslid commissie dames- en meisjesvoetbal.

Tel. 06 - 36 36 04 68 of mail naar secretariaat@vvhapert.nl  

Foto: Richard Simons

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wie zijn wij en wat doen wij?

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

Wij zijn op zoek naar een 

Junior Financieel Medewerker
voor 32-40 uur per week:

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

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

Meer informatie vind je op onze website DSG.nl of stuur een mail naar 
personeel@dsg.nl.
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Commode, eventueel met kast en bedje. Kleur 
wit. Prijs n.o.t.k. Tel. 06-14264843.

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.

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

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

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.

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

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.

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

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

Fix en Go professionele bandenreparatie 
compressor, 12 volt, nieuw in etui. € 95,-. 
Tel. 06-20999138.

Nette originele leger pioniersschop in foedraal, 
€ 12,50. Diamant polier machine, fijn voor de 
auto te poetsen, € 10,00. 2x Dak doorvoer, 130 
mm en kunststof dakpannen en alu. kappen.
1x 1.75 m, 1x 1.50 m. T.e.a.b. Tel. 06-20999138.

FIETSENMAKER ‘T SJAPAPKE
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor verkoop, reparatie en/of onderhoud van 
uw (elektrische) fiets. GRATIS bij u opgehaald 
en retour gebracht! Bel: 06-51573237.

Grundig koptelefoon, kleur roze.
Tel. 06-15575024.

50 sigaren in houten kistje. Tel. 06-15575024.

GEVONDEN: Sleutelbos op het Weyereind in 
Reusel. Tel. 642997. 

GEVONDEN: Zwarte trekhaak, z.g.a.n. op 
provincialeweg in Duizel. Heeft u het sleuteltje? 
Tel. 06-19003698.

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: 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.

GEZOCHT: SCHOONMAAKSTER M/V
Voor 40 uur per maand om ons gezellige 
Ten Vorsel cleanteam te versterken. Op 
de maandagen en vrijdagen krijgen onze 
groepsaccommodaties een goeie poetsbeurt 
voordat de volgende groep aankomt. 
Ook parttime mogelijk. 
Tel. 06-30021701, info@tenvorsel.nl

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 2 
dagdelen per week bij ouder echtpaar in 
appartement in Bladel. Werktijden in overleg.
Tel. 06-19918599.

GEZOCHT: Huurwoning voor alleenstaande 
30-jarige man. Schuur/werkplaats is een pre. 
Tel. 06-11859358, email: peer_vangompel@
hotmail.com

GEZOCHT: Hulp in huishouding in Bladel, 3 u/
week, ma./di. of do. ochtend 09.00 tot 12.00 u. 
Uitzondering schoolvakanties. Tel. 06-29311443.

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.

VERLOREN: Sleutels in bosgebied rond de 
keien van de Achtzaligheden. Tel. 06-16528043.

VERLOREN: Aanhangernet, groen, in plastic 
verpakking op za. 18 maart. Omgeving 
Busseltje, Marialaan, Molenstraat, Den Ekker. 
Tel. 06-19997539.

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

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: 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

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Bezorgklacht?
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Diessen, Willibrordusstraat 1     Tel.: 013 504 2823

www.delaatslaapexpert.nl
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Vanwege het Jaar van Casteren zijn er twee 
geo-caches verstopt, in de dagkapel van de 
kerk en in de Mariakapel aan de Bucht. Hoe 
gaat dat? Via internet zien liefhebbers waar 
er een vindplaats is. Daar ligt een logboek-
je met uitleg. In ons geval is er ook een op-
dracht aan verbonden. Mijn tandarts is een 
enthousiaste geo-cachers en hij heeft alles 
mee voorbereid. Zo komen er wandelaars van 
heinde en ver die bijzondere plekken willen 
verkennen en eventueel een boodschap ach-
terlaten. Het is een voorbeeld van meedoen 
met wat mensen interesseert en wat door de 
nieuwe technologie wordt mogelijk gemaakt. 
Dat staat niet haaks op het geloof. Overal 
waar intelligentie en creativiteit bij komt kij-
ken, is er een link naar de Bron van dat alles. 
God is nl. geen ‘kracht’ of ‘energie’ maar een 
persoonlijke Geest. Ik wens de geo-cachers 
veel plezier toe en ik dank de Stichting van de 
Mariakapel voor haar medewerking. Op naar 
Pasen!

Pastoor Schilder

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)

Maandag 27 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

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

Woensdag 29 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
18.30 uur: Bladel, Kerk, Kruisweg
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie
19.30 uur: Bladel, Filmuurtje 'The Chosen'

Donderdag 30 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering

Vrijdag 31 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 1 april
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd Koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  

Palmzondag
Zondag 2 april  
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)
                 Voorstellen 1e communicanten

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 1 en 2 april)
Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonise
- René Paridaans (vw. verjaardag)
- Henri Lens en Emma Faes en 
  hun dochter Louisa van Rooij
- Maria Schippers-Kuijken
- Ria Buitels-Meulenbroeks
- Ter herinnering aan Ad Kamps, destijds 
  dirigent van Plena Laetitia, 26 januari 
  was zijn geboortedatum
- Voor alle overleden leden van Plena Laetitia, 
  zangvereniging van Bladel, die na 68 jaar is 
  opgehouden te bestaan

Hapert:
- Jan Bierens (f)
- Familie Plasmans-van der Aa en 
  hun dochters Ans, Ciska en Rika

Hoogeloon:
- Jan van Gorp en 
  Miet van Gorp-Huybregts (f)
- An en Wim Spooren-Mollen 
  en hun dochter Tonnie

Programma Goede Week
- Witte donderdag 6 april, 19.00 uur, 
  Kerk Bladel
- Goede Vrijdag 7 april, Kruisweg 
  14.45 uur: Kerk Casteren
  15.00 uur: Kerk Bladel
  15.00 uur: Kerk Hoogeloon
  15.00 uur: Severinuskapel Hapert
  15.00 uur: Kerk Netersel
- Herdenking van het lijden en sterven van de 
  Heer, 19.00 uur, Kerk Bladel
- Paaswake zaterdag 8 april, 21.00 uur,
  Kerk Bladel

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

5e Zondag van de Vasten
Zaterdag 25 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Ad van Gompel (vw. verjaardag)

Zondag 26 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Cor Peeters
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Bernard Jansen en 
  Anneke Jansen-Rijkers
- Anneke van Moergastel

Maandag 27 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 28 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 29 maart
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 30 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 31 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Overleden familieleden 
  Verhagen-van Gompel

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

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 26 maart: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Veldhoven (zomertijd!)
Zondag 2 april: 10.00 uur. Ds. T. de Zwart uit Arnhem
Donderdag 6 april: 19.30 uur. Ds. M.G. de Vries, Witte Donderdag, HA
Vrijdag 7 april: 19.30 uur. Ds. M.G. de Vries, Goede Vrijdag
Zondag 9 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, Paaszondag         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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)
Donderdag 6 april: 19.30 uur. Ds J.J. van der Wal uit Eersel, in Bergeijk, Witte Donderdag, HA
Vrijdag 7 april: 19.30 uur. Ds. J.J. van der Wal, Goede Vrijdag
Zaterdag 8 april: 19.30 uur. Ds. J.J. van der Wal, in Bergeijk, Stille Zaterdag
Zondag 9 april: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel, Pasen

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

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

DANKBETUIGING

Bladel, maart 2023

Graag willen we iedereen bedanken 
voor alle lieve berichtjes en bezoekjes

in de afgelopen periode aan mijn 
vrouw, mam, en oma. 

En tevens voor alle steun die wij hebben 
mogen ontvangen na haar overlijden. 

Dat heeft ons goed gedaan.

Ria van der Heijden-Sanders 
✩ 21-05-1942                 ✝ 21-02-2023  

Speciale dank aan:
Huisarts Dijkmans en huisarts van Steensel.

Zuidzorg, voor de goede verzorging en begeleiding.
Familie, vrienden en kennissen voor alle lieve kaartjes, berichtjes en bloemen.

Henk
Kinderen en kleinkinderen

HAPERT - Op dit moment is er in de MFA 
Hart van Hapert sprake van verschillende 
informatiepunten, loketten, spreekuren over 
zorg en welzijn, zoals het WMO-spreekuur 
op maandag en donderdag en het Infopunt 
Zorg op dinsdag en vrijdag. 

We hebben besloten dat samen te voegen 
onder één naam met dezelfde tijden: Infopunt 
Zorg en Welzijn. Vanaf 3 april starten we hier-
mee. We zitten in de ruimte De Inloop naast 
de bloedafname in de MFA Hart van Hapert.

Voor vragen over de zorg kun je terecht op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
10.30 tot 11.30 uur. Dan word je ontvangen 
door één van ons: Frans Blankers (vrijwillige 
ouderenadviseur), Peter Bunnik (cliëntonder-
steuner), Carol Iding (Buurtzorg), Henk Ja-
cobs (vrijwillige ouderenadviseur) en Esther 
van de Meijden (Zuidzorg).

Voor vragen over welzijn kun je terecht bij Di-
anne Coolen van Cordaadwelzijn op tel. 06-
58789368 of diannecoolen@cordaatwelzijn.nl 

Infopunt Zorg en Welzijn

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

Daar zijn meerdere redenen voor. Er blijft 
niets aan de strijkstok hangen, wat ik erg be-
langrijk vind. Je weet dus dat wat je geeft op 
de plek van bestemming bij de mensen die 
het nodig hebben aankomt. Ook vind ik het 
belangrijk dat er ook hulp in Syrië geboden 

wordt, en dat weet Kerk in Nood ook te be-
werkstelligen. Deze stichting is al tientallen 
jaren een hele betrouwbare en transparante 
stichting. 

Geen poespas, maar gewoon geld, hulp,  
goederen en menskracht sturen naar daar 
waar het nodig is. Van harte aanbevolen, en 
bijvoorbaat hartelijk dank!

Met hartelijke groet,
Pastoor David van Dijk

Vastenactie 
Parochie Sint Clemens

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

Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.00 uur-10.30 uur: overleg bestuur SVH
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 
Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 11.30 uur-13.00 uur: overleg Infopunt Zorg
  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 Caro Iding, buurtzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/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 27 MAART 
T/M 

VRIJDAG 31 MAART
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OPEN
DAG Z AT E R DAG

1APRIL
VAN 10.00u
TOT 16.00u

Wij ontwikkelen en produceren tentoonstellingen voor 
musea en science centers wereldwijd

Nieuwsgierig naar hoe we dat doen? Dit jaar bestaat Bruns 60 jaar en openen wij 
onze deuren voor groot publiek. Iedereen is van harte welkom! Bezoek ons & ontdek.

Ontdek meer over kunst en historie van Rietveld & Ruys tijdens een van de Rietveldsafari’s 
die op onze open dag worden aangeboden door het Cultuurhuis Bergeijk. 
Start verzamelen bij de entree om 11.00u of 13.30u | Wandeling ± 1 uur inclusief gids  

Ons bedrijfspand ligt in het Mien Ruys park, maak een heerlijke wandeling of kom op de fiets!

Riethovensedijk 20 | Bergeijk


