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Door Renate Matthijssen

BLADEL - Tijdens de Scholentour van het 
Brunel Solar Team van studenten van de 
Technische Universiteit Delft, werd ook het 
Pius X-College met een bezoek vereerd. 
Oud-leerlinge Isis Prummel was even terug 
op het oude nest en presenteerde samen 
met een aantal teamleden één van de auto’s 
op zonne-energie waarmee in Australië het 
wereldkampioenschap werd gewonnen.

Kans uit duizenden
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 
nieuwe wagen die door zonne-energie aan-
gedreven wordt. Isis is vierdejaars studente 
aan de TU Delft, Industrieel Ontwerp. “Ik 
had gehoord van het Solar Team en het leek 
me een mooie kans om me te verdiepen in 
duurzaamheid en ontwerp. Je moet sollicite-
ren op een plaatsje in het team. Het past nu 
mooi tussen mijn Bachelor en Master in dus 
dit was mijn kans. Er zijn best veel aanmel-
dingen dus ik ben erg blij dat ik één van de 
achttien teamleden ben.”

Elk jaar nieuw ontwerp 
De wagen – genaamd Nuna - wordt elk 
jaar helemaal opnieuw opgebouwd. “We 
leren van de ervaring van voorgaande jaren. 
Alumni van voorgaande teams helpen ons, 
geven hun kennis en ervaring door, maar we 
beginnen ‘van scratch’. Eerst is er een brain-
stormsessie waarbij alle goede ideeën ver-
zameld worden, van daaruit wordt langzaam 
één idee gefilterd en dat wordt uitgewerkt. 
Ieder teamlid heeft een eigen expertise en 
specialisatie. Al die kennis bij elkaar, en de 
hulp van oud-teamleden, maakt een nieuwe 
wagen. Op dit moment wordt de carbon body 
van de wagen gemaakt. Een heel secuur 
werkje, begrijpelijk dat we dus met een ‘oude’ 
wagen op scholentour gaan.”

Promotie techniek en duurzaamheid
Die tour is onderdeel van het proces. “Eén 
van de onderdelen van onze missie is om 
duurzaamheid onder de aandacht te brengen 
en te promoten. Zonne-energie is natuurlijk 
erg duurzaam. Dat we de scholen langsgaan 
heeft als doel om te laten weten hoe gaaf het 

is om voor techniek te kiezen en te laten zien 
wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast staat 
in onze missie dat we de Bridgestone World 
Solar Challenge in Australië weer willen win-
nen. Dat is zeven keer eerder gelukt, dus 
waarom dit jaar niet weer?”

Teamwork is essentieel
Succes komt niet vanzelf. Volgens Isis is het 
teamwork het geheim. “Dat zagen we in voor-
gaande jaren toen tijdens de race een onder-
deel in de auto afbrak. Doordat álle teamle-
den precies wisten wat ze moesten doen, was 
het probleem binnen een halfuur gefixt en 
kon de race vervolgd worden. Ook de lekke 
band was in vier minuten verwisseld, terwijl 
het concurrerende team daar precies een 
half uur over deed. Teamwork kan dus écht 
het verschil maken. Alle technische details 
van de wagen zoals aerodynamica, de zonne-
panelen, de constructie én de strategie doen 
de rest. En het feit dat we constant blijven 
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Tijdens de Scholentour van het Brunel Solar Team van studenten van de Technische Universiteit Delft, werd ook het Pius X-Col-
lege met een bezoek vereerd. Oud-leerlinge Isis Prummel was even terug op het oude nest en presenteerde samen met een 
aantal teamleden één van de auto’s op zonne-energie waarmee in Australië het wereldkampioenschap werd gewonnen.

Teamwork 
is essentieel
Isis Prummel met zonneauto Nuna 11s 

op bezoek bij Pius X-College



231 maart 2023Met je spullen 
op een kleedje

Gezellige Voorjaarskoopzaterdag 
met vrijmarkt op 15 april in Hapert

HAPERT - Op zaterdag 15 april barst het in het centrum van Hapert van de activiteiten.  
Een ontzettend goede reden dus om een keer extra naar Hapert te komen. Er is 
van alles te winnen, heel veel te koop en nog meer te zien. O ja en ga maar vast je  
zolder/garage/rommelhok leeghalen want jij bent welkom op de rommelmarkt om te  
proberen klein geld van je spullen te maken.

Gezellige happening
De Voorjaarskoopzaterdag belooft een gezellige happening te worden. Centrummana-
ger Marije Fransen-Dona vertelt: “Bij elke winkel komt een gezellige kraam buiten waar  
extraatjes en aanbiedingen worden verkocht. Verdeeld over de hele ‘binnenstad’ van  
Hapert mogen particulieren hun tweedehands waren verkopen. Zelf een plekje zoeken en 
alvast vooruit lopen op de vrijmarkten die er verspreid over het land plaats gaan vinden.”

Prijzen winnen
Speciaal voor kinderen is er een kleurplaat die ze in kunnen kleuren en waar ze onder een 
andere prachtige step mee kunnen winnen. Deze kleurplaat is vanaf 8 april af te halen bij 
alle aangesloten winkels en horeca van MKB Hapert. Sowieso zijn er heel veel prijzen te 
winnen tijdens de Voorjaarskoopzaterdag. Wat dacht je van een jaar lang bloemen, 
elke maand een vers boeket, een minuut 
gratis winkelen bij Jumbo en nog 
heel veel meer. 

Marije: “In elke winkel krijg je in de week 
voorafgaand aan de koopzaterdag een lotje 
waarmee je meedingt naar de prijzen. Ge-
noeg te beleven dus in het hart van Hapert.  
Uiteraard zijn de diverse horecagelegen-
heden open voor een kopje koffie met iets 
lekkers. Maak er met het hele gezin een 
gezellige dag uit van op 15 april in Hapert.”

Meer info: marije@kleurm.nl

STOFZUIGER STUK?
U HOEFT NIET VERDER TE ZOEKEN!!

WIJ HEBBEN ALTIJD DE 
PASSENDE OPLOSSING VOOR 
REPERATIE EN VERKOOP!!

AEG - BOSCH - NILFISK - NUMATIC 

OOK VOOR STOFZUIGER ONDERDELEN 
KUNT U ALTIJD BIJ ONS BINNEN LOPEN.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

U HOEFT NIET VERDER TE ZOEKEN!!

OOK VOOR STOFZUIGER ONDERDELEN 
KUNT U ALTIJD BIJ ONS BINNEN LOPEN.

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

VERMAAK

REUSEL – Een eenvoudige, weinig appetij-
telijke dorpskroeg. Veel meer was het niet, 
het horecabedrijf aan de Wilhelminalaan in 
Reusel dat Jos Verhagen en zijn toenmali-
ge vrouw Corrie begin 1983 overnamen. 

Daarentegen was de wil om van De Wekker 
iets groots te maken vanaf het eerste moment 
– op 28 april 1983 werd de zaak geopend – 
onbetwist. Net als de koers die men wenste 
aan te houden. Het jonge echtpaar Verhagen- 
Lavrijsen koos ervoor het ‘horeca-accent’ te 
verleggen. Het biertje aan de bar werd inge-
ruild voor het kwaliteitsdiner aan tafel, met 
aanvullend een zaal voor feesten en partijen. 
Een verstandige keuze: al tientallen jaren is 
zaal-restaurant De Wekker een bloeiende  
horecaonderneming. Veelzijdig, gastvrij en 
met gerechten van hoge kwaliteit. Reden  
genoeg om het 40-jarig bestaan te ‘omhullen’ 
met tal van feestelijkheden, zowel culinair als 
muzikaal.

De mooie resultaten zijn het bedrijf niet 
komen aanwaaien. Er moest hard voor ge-
werkt worden en ook tegenslagen dienden 
zich aan. Met als dieptepunt het plotselin-
ge overlijden van Corrie in 1993, 41 jaar oud. 
Maar Jos Verhagen wist zich te herpakken, 
waarbij hij al snel steun kreeg van zijn oud-
ste zoon Ad die in Koksijde (B) een klassieke 
koksopleiding had gevolgd. Weldra leerde 
Jos Evelien kennen met wie hij trouwde en 
die in de bediening van De Wekker uitgroeide 
tot een dragende factor. Zo kon De Wekker 
steeds verder worden uitgebouwd en kreeg 
de zaak naam in de hele Kempen, de Neder-
landse, maar zeker ook de Belgische.

Al met al reden voor Jos, Evelien en Ad – 
laatstgenoemde heeft de scepter inmiddels 
overgenomen samen met zijn vrouw Adelinde 
– om dank uit te spreken aan al die mensen 
die met regelmaat De Wekker bezoeken (of 
voornemens zijn dat te gaan doen). Daarom 
komt het horeca-viertal met een bijzonder 
feestelijk aanbod, zowel culinair als muzikaal.

Culinair
Een overheerlijk 6-gangen diner voor € 40,-. 
Waar vind je dat nog? Juist ja, bij De Wek-
ker. De hele maand april geldt dit bijzondere 
aanbod. En daar blijft het niet bij. Voor elke 
veertigste gebruiker van het 6-gangen diner 
is er een gratis fles wijn. Van de betere soort 
uiteraard.

Muzikaal
Vorig jaar was de aftrap: vijf concerten in de 
tuin van De Wekker, steeds op de eerste zon-
dag van de maand. In dit jubileumjaar krijgt 
dat een vervolg. En dat is een heel bijzonder 
vervolg: ondanks de gestegen tarieven houdt 
De Wekker eraan vast om geen entreeprijzen 
te hanteren. Een mooi opstekertje. 

En daar blijft het niet bij, want vanwege het 
jubileum is De Wekker in het muzikale aan-
bod een flinke stap hoger gaan zitten. Met 
muzikanten van faam. Wat te denken van 
Joris Linssen en zijn band Caramba op 4 juni? 
Of van Alex Roeka (3 september)? Maar ook 
met Taksie (7 mei), Ace (2 juli) en Dries Bon-
gaars (30 juli) heeft De Wekker rasmuzikan-
ten vastgelegd die een breed publiek trekken. 
Eén advies: kom naar De Wekker en geniet 
van al deze jubileumhoogtepunten.

40-jarig jubileum 
zaal-restaurant De Wekker
Jubileumaanbod met culinaire en muzikale hoogtepunten

Joris Linssen & Caramba (foto: sasterpstra photography)

Oplossingen nodig om jouw woning te ver-
duurzamen?
Wil jij duurzaam verbouwen en daarna bespa-
ren op je energiekosten om geld over te hou-
den voor leuke dingen? Haal je energie uit het 
optimaliseren van je woning? Veel mensen, 
ook in onze Kempen, staan voor uitdagingen 
en willen oplossingen. Klimaatneutraal wor-
den betekent vaak flinke ingrepen maar het 
biedt ook kansen. Maak kennis met de inno-
vatieve en technische ontwikkelingen die ver-
duurzaming in jouw leven mogelijk maken. 

Kom op 13 mei naar de EnergieExpo op de 
markt in Oirschot
Op zaterdag 13 mei vindt de gratis Energie- 
Expo plaats op de Markt in Oirschot. Een leuk 
én interessant uitje met familie, vrienden of 
gewoon alleen. Er zijn lezingen van bekende 
personen uit de wereld van verduurzaming, 
je kunt kennismaken met regionale bedrijven 
die producten en services aanbieden om een 
woning of bedrijf energiezuiniger en duurza-
mer te maken, en er zijn expertisetafels voor 
verschillende onderwerpen op dat gebied. 
Oirschot staat ook nog eens bekend om zijn 
gezellige terrassen. Kom zeker langs!

KempenEnergie is blij met de substantiële 
bijdrage van de Gemeente Oirschot en Rabo-
bank om deze leerzame en leuke dag te kun-
nen organiseren.

KempenEnergie Expo‘23
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nadenken over verbeteringen en die testen. 
Het is een ongelooflijk leerzaam proces.”

De Solarrace
Van 22-29 oktober is het Brunel Solar Team in 
Australië om de race te rijden, een evenement 
waar Isis naar uitkijkt. “We rijden in vijf dagen 
van Darwin naar Adelaide en de winnaar is 
het team dat dat ’t snelst doet. Je mag alleen 
rijden tussen 8-17 uur en klokslag vijf uur 
moet de wagen stoppen. Op die plek wordt 
het ‘kamp’ opgeslagen en de volgende dag 
om acht uur mag je van die plek weer verder 
rijden. Het wordt vast een prachtige ervaring 
waar we heel veel van leren maar vooral ook 
heel erg van gaan genieten”, verwacht Isis. 
“We zijn er echt op gebrand om te winnen.”

Beetje warm
Isis zal niet zelf achter het stuur kruipen. Ook 
dat is van te voren bepaald. “Ik weet ook niet 
of ik het zou willen”, lacht ze. “Je zit in een erg 
kleine ruimte, buiten is het zéker 50 graden, 
binnen dus misschien nog wel een graadje 

warmer. Gemiddeld genomen verliest de 
chauff eur 5 liter vocht per dag. We zoeken in 
de cockpit altijd het laagste punt op om daar 
een gaatje in te boren, waar het vocht weg 
kan lopen. Een chauff eur zit maximaal drie 
uur achter het stuur en moet daarna héél let-
terlijk even bijtanken. De wagen hoeft nooit te 
tanken want onze brandstof halen we uit de 
zon. Héél mooi om dat mede te mogen ont-
werpen en uitvoeren.”

Terug op het Pius X
Voor Isis was het leuk om nog een keer-
tje terug te zijn op haar oude middelbare 
school, waar de basis gelegd werd voor haar 
beroepskeuze. Uiteraard kon een interview 
met Pius X-TV niet ontbreken en werd haar 
het hemd van het lijf gevraagd door de ver-
slaggever. De aanwezige leerlingen vergaap-
ten zich aan de zonneauto die niet meer dan 
130 kilo weegt. Op 29 oktober zal bekend 
worden of het Nederlandse team zich voor de 
achtste keer wereldkampioen mag noemen 
en of het hele team volgens traditie een duik 
gaat nemen in de fontein in het centrum van 
Adelaide.

Credits per foto:
-  Teamfoto: Hans-Peter van Velthoven & Jorrit 

Lousberg
- Portretfoto: Hans-Peter van Velthoven
-  Foto Isis met Nuna 11s bij Pius X-College: 

Brunel Solar Team
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Nog een keer extra 
onder de aandacht bij 

Bakker Wieland

Brood:
Malt Donker &
Zonnepitbrood 

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

04-04 T/M 08-04

Nog een keer extra 
smullen bij 

Bakker Wieland

DIVERSE SOORTEN

PAAS-GEBAK
KIJK IN ONZE WINKELS

PAASLEKKERSPAASLEKKERS
UIT BLADELUIT BLADEL

* Massieve en gevulde paaseitjes
* Groot assortiment paashazen en kippen
* Chocolade paas kado’s
* Raap en zoek eieren
* Bonbon paaseieren
* Luikse wafels

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel
Tel:    06-38005978
Mob: 06-20036625

* Raap en zoek eieren
* Bonbon paaseieren

Wij zijn  op zoek naar:

Medewerkers voor het steken 
en sorteren van asperges

Periode: medio april tot medio juni.

Graag contact opnemen met:
L. Jansen, Kattenbos 5, Reusel

Tel. 0497-642111 • Mail: l.jansen-sanders@planet.nl

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

Goei spul vur 
weinig geld” 

op de grote overdekte 
rommelmarkt 

zondag 2 april 
in Hoogeloon
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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

CONCERT SIGNS’

Markt 4

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

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

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

Ronde eettafel
120 cm van € 1074,-

NU € 899,-

Eiken eettafel
140x100 cm van € 799,-

NU € 635 ,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
Ø130cm NU € 985,-
Ø140cm NU € 1020,-
Ø160cm NU € 1199,-   

Massief eiken
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100cm NU € 785,-
200x100cm NU € 830,-
220x100cm NU € 865,-
240x100cm NU € 895,-

260x100cm NU € 940,-
280x100cm NU € 985,-

weekkrant PC55 goed om te weten

JONG & OUD

HOOGELOON - Net als afgelopen jaar 
vindt de traditionele Paas-donateursactie 
van St. Joris Showband weer plaats. Tot 
en met vrijdag 7 april kan u via de web-
site www.stjoris.com/donateursactie onze 
mooie club steunen. 

Als tegenprestatie krijgt u er heerlijke am-
bachtelijke chocolade (melk, wit of puur) van 
De Smaak voor terug. Op zaterdag 8 april 
wordt de chocolade door ons persoonlijk bij 
u thuisbezorgd. U hoeft hiervoor niet thuis te 

blijven, de bestelde producten passen door 
de brievenbus. Met uw steun kunnen we mu-
ziek blijven maken en supergave dingen or-
ganiseren, zoals Vrienden van St. Joris Live. 

Dit jaar gaat de opbrengst van onze actie 
naar de oprichting van jeugdband The Dra-
gons. Dankzij uw bijdrage geven we jonge 
muzikanten de kans om te groeien en te 
bloeien bij St. Joris. Alvast bedankt voor 
uw steun en hele fijne paasdagen namens 
St. Joris Showband.

Paas-donateursactie St. Joris 
Showband weer online!

BLADEL - Altijd al eens met een kruisboog 
willen schieten, maar heb je er toevallig niet 
eentje op zolder liggen? Dan is dit je kans. 
Sint Joris Gilde uit Bladel gaat voor het 
tweede jaar een competitie opstarten voor 
belangstellenden uit Bladel die geen lid zijn 
van het gilde en minimaal 16 jaar zijn en het 
wel leuk vinden om een keer iets anders te 
doen, dan ze normaal in de vrije tijd doen. 

Midden in de samenleving 
Als gilde willen we midden in de samenleving 
staan. We zitten met onze accommodatie 
een stukje uit het dorp maar we kunnen de 
mensen natuurlijk gewoon bij ons uitnodigen. 
We horen regelmatig dat mensen kruisboog-
schieten best een keer zouden willen pro-
beren en daarom gaan we ook nu weer een 
competitie opzetten. In acht wedstrijddagen 
gaan we kijken wie de beste schutter is van 
Bladel. Het is mogelijk om als individuele 
deelnemer aan te melden, maar ook duo’s zijn 
van harte welkom.

Oefening baart kunst 
De competitie begint met een oefenavond. 
Je moet natuurlijk wel even weten hoe zo’n 
kruisboog werkt en aanvoelt. Het is natuurlijk 
geen moeilijke sport maar je moet er gewoon 
even voor oefenen. De gildebroeders leggen 
het graag uit. Wie interesse heeft in de com-
petitie, kan vrijblijvend naar de oefenavond 
komen op 12 april. We beginnen om 18.30 uur 
op het terrein aan de Leemskuilen in Bladel. 
Aanmelden is niet nodig, je mag gewoon 
langs komen

Wedstrijden 
De schutsbomen waar een plaatje vanaf ge-
schoten moet worden, zijn 12,5 meter hoog. 

En het schijfje waarop je moet schieten is 
niet heel groot, dat maakt het juist zo leuk 
en vaak ook heel spannend. De wedstrijden 
gaan plaatsvinden op de woensdagavonden 
19 april, 10 mei, 31 mei, 21 juni, 19 juli, 9 au-
gustus en 13 september. De grote finaledag 
is op zondag 8 oktober in de morgen en op 
die dag zal bepaald worden wie de winnaar 
is. Maar natuurlijk gaat het vooral om de ken-
nismaking met de sport en het ontmoeten 
van nieuwe mensen. Deelname kost niets, je 
hoeft alleen goeie zin mee te brengen; voor al 
het overige zorgen wij. Wie interesse heeft in 
de competitie, kan vrijblijvend naar de oefen-
avond komen op 12 april.

Wil jij de nieuwe kampioen worden 
bij kruisboogschieten?
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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

SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

NIEUWE RUIME COLLECTIE VLOERKLEDEN... LOOP GERUST EENS BINNEN!
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Kinderen: ze rennen, sprin-
gen, lopen, huppelen, draai-
en, kruipen… Ze spelen!

Niet voor ieder kind is dit makkelijk om te 
doen. Als ze vaker pijn hebben bij lopen, 
rennen of springen, is het voor de meeste 
ouders/verzorgers duidelijk dat hiernaar ge-
keken moet worden. Een podotherapeut en/
of fysiotherapeut kan vaak uitkomst bieden.
Maar wist je dat kinderen niet altijd pijn aan-
geven? Vaak doen ze dat niet, en vermijden 
ze de beweging waarbij pijn zou komen. Hier-
door willen ze bijvoorbeeld niet bewegen of 
niet meedoen.

Herkennen van  
loopproblemen

Loopproblemen herken je aan 1 of meer 
van deze punten:
-  Het kind heeft pijnklachten bij lopen, rennen 

of staan.
-  Het kind wil niet lopen, het lijkt ‘lui’ (Dit is 

het vaak niet! Het heeft wel moeite met lo-
pen..)

-  Het kind wil niet meedoen met spelen met 
leeftijdsgenootjes

-  Het kind loopt/rent minder vaak of ver dan 
leeftijdsgenootjes. Met samen spelen of 
sport is dit soms duidelijker zichtbaar.

- Het kind struikelt veel en/of valt vaak.
-  Soms komen loopproblemen in de familie 

voor.

De voeten staan naar  
binnen, is dat erg?

Dit hoeft geen probleem te zijn. Deels hoort 
het bij normale ontwikkeling van kindervoe-
ten en vaak trekt dit bij als kinderen ouder 
worden. Maar als er klachten zijn zoals in het 

rijtje hierboven, is verder onderzoek wel be-
langrijk.

Een voorbeeld

Een jongen van 7 heeft klachten in de hielen 
en knieën bij langer lopen, rennen en sprin-
gen. De ouders hebben een afspraak ge-
maakt op advies van de kinderfysiotherapeut. 
Met fysiotherapie zijn de klachten verbeterd, 
maar nog niet weg.

Na uitgebreid podo- en manueeltherapeu-
tisch onderzoek blijkt hij een zooltherapie en 
schoenadvies nodig te hebben. Bij de con-
trole 8 weken later blijken de klachten te zijn 
verdwenen. Vervolgens wordt de ontwikke-
ling van de benen en voeten gevolgd. Als het 
kind zich verder ontwikkelt en verbetert in het 
lichaam kunnen de zolen afgebouwd worden.

Uitnodiging in de praktijk

Denkt u dat uw kind loopproblemen heeft? 
U en uw kind zijn welkom in de praktijk aan 
het Alexanderhof 11 in Hapert voor uitgebreid 
eerste onderzoek. 

Twijfelt u of ik iets voor uw kind kan beteke-
nen? U bent welkom voor een vrijblijvende 
gratis loopanalyse waarbij ik een inschatting 
kan geven of ik iets voor uw kind kan doen.

Een afspraak maken kan via 
www.podomanueletherapievanhout.nl  
of via 06 1615 0415. Wie weet tot ziens!

GEZONDHEID

Loopt, rent en springt uw 
kind fijn?

SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N
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• Vouwgordijnen
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• Zonwering
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Telefoon 0497-64 17 98
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Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN
 

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

Iris van Deur  
www.dierenkliniekivd.nl:

“De workshops helpen je door de 
stappen bij het maken van een 
ondernemersplan heen.”

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

keukens • interieurs
parketvloeren

Van de 
Buurtsportcoach

BEWEGEN IS GOED 
VOOR DE GEZONDHEID!

Ook voor senioren is bewegen erg 
gezond. Zowel voor het lichaam 
als voor de geest. En gezondheid 
is ons dierbaar. Echter bewegen 
heeft meer positieve eff ecten. Het 
is bijvoorbeeld ook een sociale 
bezigheid waar, onder genot van 
een kopje koff ie na de les, mensen 
elkaar (nog beter) leren kennen.  

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

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

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

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

www.seniorenverenigingbladel.nl

EERSEL - Het is inmiddels een traditie ge-
worden dat op Goede Vrijdag, 7 april, in 
Eersel de Johannes Passion van J.S. Bach 
wordt uitgevoerd door Het Kempisch Ka-
merkoor. Dit jaar is het voor de 15e keer dat 
u deze schitterende muziek kunt beluiste-
ren in de sfeervolle St.-Willibrorduskerk 
in Eersel. De kerk zal worden verwarmd. 
Aanvang is om 20.15 uur.

In de Johannes Passion volgt J.S. Bach vrijwel 
letterlijk de tekst van het Evangelie volgens 
Johannes. De evangelist vertelt over Jezus die 
verraden wordt door Judas; Petrus die Hem 
met het zwaard verdedigt, maar later ontkent 
een volgeling van Hem te zijn; het proces met 
een belangrijke rol voor ‘het volk’; de soldaten 
die Hem martelen en om Zijn kleren dobbe-

len; tenslotte de kruisiging en het geloof in de 
wederopstanding. Solisten en koor vervul-
len diverse rollen en het koor overbrugt met 
schitterende koralen de afzonderlijke scènes.

Ook deze 15e uitvoering is geen herhaling 
van de voorgaande keren. Nieuwe inzichten 
uit de muziekliteratuur geven elke volgende 
uitvoering verdieping, verbreding en nieuwe 
accenten op bijzondere passages uit deze 
pure barokmuziek. 

Bent u een liefhebber of komt u voor de eer-
ste keer? Het is een must om deze uitvoering 
eens in uw leven gehoord te hebben. Pasen 
en passie horen bij elkaar. Kaarten te verkrij-
gen bij de ingang van de kerk of zijn te bestel-
len via www.passioneleprojecten.nl

Johannes Passion door Het Kempisch 
Kamerkoor in St.-Willibrorduskerk
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Is advocaat alleen iets van/voor oudere mensen? 
Ik vind van niet. Advocaat is super veelzijdig en 
hoort wat mij betreft ook echt bij Pasen. Zonder 
advocaat geen Pasen zeg maar. Door de toevoe-
ging van een scheut(je) advocaat aan je pudding 
en taarten krijg je een lekkere romige smaak. Ook 
als ik het gebruik van rauwe eieren wil vermijden, 
zoals in b.v. tiramisu gebruik ik daar advocaat 
voor. Vanwege de alcohol zijn sommige hier 
sceptisch over, maar dat is meestal een hele klein 
percentage. In deze taart is wat meer gebruikt 
omdat ik hier juist de smaak van de advocaat 
naar voren wil laten komen.

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

Advocaat Tiramisu
Ingrediënten
•  1 pak lange vingers
•  1 aardbeien cakerol
•  3 blaadjes gelatine
•  500 ml slagroom
•  350 gr mascarpone
•  3 el suiker
•  300 ml advocaat
•  advocaat voor de versiering
•  paaseitjes voor de versiering

Ingrediënten
•  1 pak lange vingers
•  1 aardbeien cakerol
•  3 blaadjes gelatine
•  500 ml slagroom
•  350 gr mascarpone
•  3 el suiker
•  300 ml advocaat
•  advocaat voor de versiering
•  paaseitjes voor de versiering

Voor:  10-12  personen                           Voorbereiding ≈ 30 min                               Klaar in:  24 uur

Bereiding
Week de blaadjes gelatine in koud water. Snijd de cakerol in dunne plakjes van ± 1 cm dik. Bekleed een springvorm met 
bakpapier en verdeel de plakjes cakerol op de bodem, strak tegen elkaar aan. Snijd bij / maak passend indien nodig. 
Klop de mascarpone met de suiker en slagroom stijf. Mix er 200 ml van de advocaat door en maak de resterende advocaat 
warm in een steelpannetje. Los de geweekte gelatine op in de warme advocaat en roer er dan 4 el van het mascarpone 
mengsel door. Schep dit nu weer bij de rest van het mascarpone mengsel en mix goed door. Schep de helft op de cakerol 
bodem en leg hier een laag lange vingers op. Maak deze ook weer passend indien nodig. Verdeel dan het overgebleven 
mengsel hierboven op en strijk een beetjes glad met de onderkant van een lepel. Verdeel hier voorzichtig nog een laagje 
advocaat over en maak met een vork er een patroon /swirles in. Laat minimaal een nachtje opstijven in de koelkast maar 
na twee nachtjes is het nog lekkerder. In plaats van de cakerol kan je ook twee lagen lange vingers maken.

VERMAAK

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.

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

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

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

www.podium10.nl

Dance Classics 
in Podium10

BLADEL - Op zondag 
16 april kunnen wande-
laars bij De Tipmast, De 
Tipmast 48a in Bladel te-
recht voor de voorjaars-
wandeling. De organi-
satie is in handen van 
Loopgroep No-Limits.

No-Limits zorgt de laatste jaren voor een 
voortreff elijke organisatie met mooie routes 
en een gezellige ambiance. Zoals elk jaar is 
Hotel De Tipmast uitvalbasis voor de voor-
jaarswandeling in Bladel. Het schitterende 
natuurgebied rondom De Tipmast staat er 
borg voor dat de sportieve wandelaar kan 
genieten van aantrekkelijke flora en fauna.

Wandelaars kunnen kiezen uit drie afstan-
den: 2, 5 en 10 kilometer. Wandelaars op de 
2 en 5 kilometer kunnen starten tussen 09.00 
en 11.30 uur. Wie 10 kilometer wil wandelen, 
moet zorgen dat hij voor 10.30 uur op pad is. 
Het start-/finishbureau sluit om 14.00 uur. 
Deelnemen kost € 4,00. Kinderen tot 14 jaar 
mogen gratis deelnemen.

Alle deelnemers ontvangen een tegoedbon 
voor een appelflap bij inschrijving. Koff ie, 
thee en ranja is gratis verkrijgbaar.

Voor meer informatie kan men contact opne-
men met Klaas Dillema via 06-46024999 of 

www.no-limitsbladel.nl

Voorjaars-
wandeling 
No-Limits
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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Mariëtte van Soest werd tien 
jaar geleden praktijkhouder van Fysio-Fit 
in Hapert. Met veel plezier bouwde ze aan 
de dorpspraktijk die in de regio groeide 
en heel veel patiënten van dienst kon zijn. 
Vanaf 1 januari is Dirk Moonen medeprak-
tijkhouder geworden. Samen met het team 
bouwen ze verder.

Tijd voor verandering

“Is nieuws dat vrijwel geen invloed heeft op de 
praktijk, eigenlijk wel nieuws?”, vragen Dirk en 
Mariëtte zich hardop af. Om tot de conclusie te 
komen dat dit wel zo is. Ze willen toch graag 
uitleggen wat er in de praktijk speelt. 

Mariëtte legt uit. “Mijn leven is in tien jaar 
erg veranderd. Ik werd praktijkhouder met 
alle bijkomende verantwoordelijkheden en 
verplichtingen, ik kreeg een gezin en ik wilde 
patiënten blijven behandelen. Om ook nog 
een heel klein beetje vrije tijd over te kun-
nen houden, was het nu tijd om iets te ver-
anderen. Ik moest te veel ballen in de lucht 
houden. Dirk werkt al acht jaar hier en vorig 
jaar heb ik hem gevraagd om eens na te den-
ken over het medepraktijkhouderschap. Dat 
zag hij  zitten en op 1 januari hebben we dat 
off icieel gemaakt.”

Samen sterker

Patiënten kennen hem wel maar toch stelt 
Dirk zich graag even voor. “Ik ben geboren 
en getogen in Hapert, maar woon nu al 
een poosje met mijn gezin in Hoogeloon. Ik 
voetbal graag, fiets voor de hobby en mag 
graag van een berg af suizen tijdens de win-
tersport. Toen Mariëtte me vroeg om mede-
praktijkhouder te worden, werd ik vrij snel 
enthousiast.”

“Het is mooi om samen te kunnen bouwen 
aan de praktijk, de tijd te nemen om nieuwe 
projecten op te starten, elkaar scherp te hou-
den en taken te verdelen. Samen sta je ster-
ker. Als je alles alleen moet doen, kun je niet 
alles voor elkaar krijgen wat je wilt.”

E-gym

Over nieuwe projecten gesproken: de oefen-
zaal is vergroot. “Meer ruimte voor beweging, 
de basis voor een gezonde leefstijl”, vinden 
ze. “We starten per 1 mei met een nieuw 
trainingsconcept waarbij je fitheid op ver-
schillende gebieden heel duidelijk in kaart 
gebracht wordt. Kracht, conditie, flexibiliteit 
en lichaamssamenstelling worden gemeten 
en hiermee is duidelijk wat voor jou de groot-
ste aandachtsgebieden zijn. Vervolgens is 
het mogelijk om gericht te trainen met onder 
andere de e-gym: krachtsapparatuur voor 
alle grote spiergroepen die door software 
precies goed is afgesteld. Optimaal gebruik 
van de technologie waardoor wij meer tijd 
over hebben voor persoonlijke aandacht.”

Voorkomen is 
beter dan genezen

Het team van Fysio-Fit bestaat op dit mo-
ment acht fysiotherapeuten, heeft een breed 
spectrum aan specialisaties en levert de 
beste zorg. “Onze zorg is gericht op het be-
halen van  de doelen en de hulpvraag van de 
patiënten. Er is ruimte voor persoonlijke aan-
dacht. Met het oog op de toekomst, waarin de 
zorg steeds duurder wordt en de groep chro-
nisch zieken en ouderen steeds groter wordt, 

is er ons veel aan gelegen ruim in te zetten 
op preventie”, legt Mariëtte uit. “Voorkomen 
is nog altijd beter dan genezen. Daar draagt 
de E-gym aan bij: wie fit is, raakt minder snel 
geblesseerd. En als dat wel zo is, dan is zorg 
bij ons in goede handen.”

Fysiotherapie Fysio-Fit Hapert 

Alexanderhof 11 • Hapert
T. 0497 388 034

www.fysiofithapert.nl

Het team van FysioFit Hapert. V.l.n.r.: Joyce Puts, Maud Bolte, Mariël Spooren, Helma van de Ven, Dirk Moonen, Mariëtte van Soest, Fokje Homma, Maxime van der Elzen, Ingrid Meulenbroeks. 
Niet op de foto: Arlinda Heerkens.

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

GEZONDHEID

Samen staan we sterker
Fysio-Fit Hapert: bouwen aan de zorg van de toekomst

FIETSENBEURS
  HOOGELOON  HOOGELOON

Zondag Zondag 
  02 april  02 april
   2023  2023

Van 12.00 uur
tot 14.00 uur

LOCATIE:
Gooskens Hout,
Breestraat 25 Hoogeloon

U kunt uw fiets inleveren
van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met:
Yvonne  Tel.: 06-54650991 of Anke  Tel.: 06-53604342 
U kunt ook mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl

FIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURSFIETSENBEURS
22ee HANDS HANDS

TOEGANG GRATIS!
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Legpuzzels.
Ik doe ze alleen als de tijd even moet  
vliegen. Uit ervaring weet ik namelijk dat-ie 
dat doet, de tijd, vliegen, onder het puzze-
len. Als de rand eenmaal af is en de eerste 
binnenlandse verkenningen bevredigend 
zijn, is-ie vertrokken, om pas diep in de 
nacht weer te landen.
 
Voor alle duidelijkheid: ik ben geen metho- 
dische puzzelaar, ik heb er niet voor ge-
leerd, ik oefen niet, ik hou er geen stop-
watch bij. Legpuzzels slepen mij mee, 
misschien ben ik het wel die vliegt. Ik heb 
strategie noch tactiek, ik snap niks van 
puzzelen, ik pas maar en ik pas maar, ik be-
denk contouren van ontbrekende stukken 
en pak dan toch de verkeerde. Puzzelen 
doe ik op m’n gevoel, altijd in de ban van 
de ene die ik onderhanden heb. Ik ben een 
one-night puzzelaar, 500 stukjes max en 
met het ontbijt moet de tafel weer leeg zijn.

Ik verzamel ze ook, legpuzzels. Sinds corona  
en alleen in het najaar. In het voorjaar kijk 
ik er niet naar om. Verzamelen is voor mij 
een najaarsding, het creëren van werelden 
als die van buiten wegvalt. Behalve legpuz-
zels verzamel ik boeken, prentbriefkaarten 
met handgeschreven lappen tekst, zilveren 
fotolijsten, kwartetspellen, wijnetiketten 
en bij vlagen postzegels van schrijvers en 
olympische spelen van voor 1980 (Rome, 
Tokyo, Helsinki, Fanny Blankers-Koen, die 
tijd). Een nogal willekeurige reeks objecten 
en thema’s zo op het eerste gezicht, maar ze 
hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal 
van vroeger. In het donker van de winter leef 
ik bij het licht van het verleden. Mijn leg-
puzzels pik ik op in kringloopwinkels, mijn 
prentbriefkaarten zoek ik op Marktplaats. 
Nostalgie, hoor ik u denken en u heeft gelijk, 
dat is het ook, je reinste nostalgie. Heimwee. 
Het (terug-)verlangen naar een ongecom-

pliceerde, verloren tijd, een tijd van vettige, 
ongenuanceerde kleuren en Ravensburger 
puzzeldozen van degelijk karton.

Ze moeten er nog wel een beetje goed uit-
zien en niet van plakband aan elkaar han-
gen. Het leukste is als de reclamefolder 
met de puzzelende dame met de sigaret 
tussen de vingers er nog bij zit, samen met 
het plastic kuipje met stijfselpoeder en het 
sponsje waarmee je de puzzel kon vastlij-
men als-ie af was. Zou ik nooit gedaan heb-
ben, al heb ik wel altijd even dat ik hem niet 
meteen weer uit elkaar wil halen als-ie af is. 

Negen van de tien keer zijn ze incompleet, 
mijn legpuzzels, ontbreken er stukjes. 
Meestal maar één overigens, zelden meer 
dan één. In een andere puzzel terechtge-
komen, vermoed ik, of in de stofzuiger. Of 
verdonkeremaand door het valse broertje. 
Het ontbrekende stukje is niet voor niets 
spreekwoordelijk geworden. Ik weet nu dat 
dat is terug te voeren op een reëel histo-
risch gegeven.

Mag ik u eens wat vragen? Ik doe dit nooit 
en zeker niet hier in mijn columns maar 
ik ben best wel nieuwsgierig dus ik vraag 
het toch: ben ik de enige éénnachter in de 
regio? Mail het de krantenbaas, dan krijg ik 
het wel te horen.

Het deert me overigens niet als er een stuk 
ontbreekt. Integendeel. Mijn favoriete puz-
zel is die waar iemand op de doos een krin-
getje heeft getekend rond de plek waar een 
stukje ontbreekt en van daar een pijl naar de 
tekst “dit stukje ontbreekt” hoog in de lucht.

Oh ja, nou ik het er toch over heb: ik hoor 
tegenwoordig regelmatig het werkwoord 
‘missen’ gebruikt worden in de betekenis 
van ‘ontbreken’. Er mist een stukje. Dat is 
fout mensen. Er missen geen dingen, er 
ontbreken er, of het nou puzzelstukjes zijn 
of iets anders, wat dan ook.

Huig

500 max

column

Het realiseren van een veilige sportomgeving is één van 
de ambities in het Kempisch sport- en beweegakkoord.  
Om dit te realiseren streven we ernaar dat elke sport-
aanbieder een vertrouwenscontactpersoon heeft aan-
gesteld. Het liefst zelfs twee. Heb je iemand binnen je 
vereniging die deze rol op zich wilt nemen dan hoort 
die een eendaagse cursus te volgen om de taak goed 
te kunnen invullen en werkelijk als vertrouwenscon-
tactpersoon (VCP) te kunnen functioneren. Die cursus  
kunnen we bij voldoende deelname in de Kempen  
organiseren. De cursus wordt betaald door de Stichting 
Kempen in Beweging.  

Veilig sportklimaat 
Vanuit het Centrum Veilige Sport wordt de speciale opleiding tot vertrouwenscontact- 
persoon bij de vereniging aangeboden. De opleiding duurt in fysieke vorm 1 dag of 2 dagdelen  
en kan ook online worden gevolgd. Om de cursus goed te kunnen beginnen, volg je eerst 
een e-learningmodule van ongeveer een half uurtje. Na afloop van de opleiding krijg je een  
deelnamecertificaat en word je toegevoegd aan het landelijk VCP-netwerk.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de positie die jij als vertrouwenscontact- 
persoon inneemt als er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt 
melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? En hoe kan een bestuur ondersteund 
worden wanneer er een melding is? Maar ook: hoe kun je preventiebeleid ontwikkelen?  
Je oefent heel praktisch gesprekstechnieken en bespreekt samen met de trainer verschillende 
casussen.

Aanmelden 
Deze nuttige cursus kunnen we bij minimaal tien deelnemers in de Kempen organiseren.  
Als je interesse hebt als sportaanbieder of vrijwilliger voor deze cursus mail dan naar  
info@kempeninbeweging.nl met het onderwerp ‘cursus vertrouwenscontactpersoon’. Je  
ontvangt dan vanzelf bericht zodra de cursus wordt aangeboden. 

www.kempeninbeweging.nl

zat. 15 april Hapert 
10:00 - 16:00 uur

Voorjaars
koopzaterdag

Opleiding tot 
Vertrouwenscontactpersoon 
in de Kempen

Minerva Tandartsen is een tandartspraktijk in Eersel
met 2 tandartsen, 2 mondhygiënistes en 4 (preventie)assistentes

en wij zijn we op zoek naar 

EEN  TANDARTS-/ PREVENTIEASSISTENTE
om ons team te komen versterken.

Uren in overleg.

Bij voorkeur ben je gediplomeerd maar we 
bieden ook opleidingsmogelijkheden

Bij interesse kun je contact opnemen met:
Hilde van Stiphout, praktijkmanager

Nieuwstraat 21  •  5521 CA Eersel  •  info@minerva-tandartsen.nl

Op 18 maart reik-
te Burgemeester 
Wim Wouters 
een koninklijke 
onderscheiding 
uit aan Jan Wou-
ters uit Duizel. 

Dit gebeurde tijdens het jubileumconcert 
ter ere van het 50-jarig bestaan van Zang-
groep Multivoices, waarvan Jan al 49 jaar 
trouw lid is. 

Jan ontving de onderscheiding voor zijn vrij-
willige inzet bij onder andere het Sint Nico-
laascomité, de wielerronde, Stichting Duizel 
helpt Oekraïne, Basisschool Sint Jan, Gilde 
van Sint Jan Baptist, de Scouting Jubam en 
zijn inzet voor de aankleding van evenemen-
ten in Duizel. Alles bij elkaar opgeteld heeft 
Jan zich maar liefst 12.617 uur vrijwillig inge-
zet. De burgemeester citeerde vele lovende 
woorden over hem: “Als er iemand een lintje 
verdiend is het hij. Hij staat echt voor ieder-
een klaar, je hoeft hem maar te bellen en je 
kunt echt op hem rekenen.” 

Wij feliciteren Jan met zijn benoeming tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau!

Koninklijke onderscheiding 
voor Jan Wouters
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www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonneglazen op sterkte 
bij aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

www.compressietherapeuten.nl

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

Marjan v. Pinxteren

M. 06 19 16 82 93

‘Als iedereen zou leven als een gemiddelde 
Nederlander, zijn er drieënhalve planeten nodig 
om in ieders behoefte te kunnen voorzien’. Een 
interview met Paul Schenderling in de Volks-
krant maakt indruk op me. De jonge econoom 
geeft aan (en heeft dat wetenschappelijk onder-
bouwd) dat het onzin is om als consument op de 
oude voet verder te kunnen met een windmolen 
hier, een zonnepaneel daar en de aanschaf van 
een stekkerauto. Als we de wereld willen ver-
beteren, dan kunnen we als consumenten niet 
meer met het vingertje wijzen naar de grote uit-
stoters terwijl we zelf een paar keer per jaar het 
vliegtuig nemen, de auto pakken om naar het 
werk te gaan en dagelijks vlees eten. Schender-
ling: ‘We zijn aan het dweilen met de kraan open. 
Door meer te blijven consumeren, maken we een 
groot deel van de milieuwinst weer ongedaan. 
We doen precies waar Albert Einstein ons voor 
waarschuwde: we proberen onze problemen op 
te lossen met dezelfde manier van denken waar-
mee we de problemen veroorzaakt hebben.’ 

Belangrijke thema’s
Energietransitie en verduurzaming zijn belangrijke thema’s voor gemeente Bladel. We 
werken aan diverse projecten om de overgang van het gebruik van fossiele brandstoff en 
naar gebruik van duurzame energiebronnen te realiseren. Energielandschap de Kempen 
is een project op het Kempisch Bedrijvenpark waarin met ondernemers, Enexis en Brain-
port Development de haalbaarheid van een energie hub (een decentraal netwerk, dat de 
opwek, opslag en verbruik van energie in onderlinge balans brengt) wordt onderzocht. 

Samen met 9 andere Brabantse gemeenten én vooral ook met inwoners van Hapert 
(Dalem) faciliteren we een project waarin we stroken langs de A67 gaan gebruiken voor 
het opwekken van groene stroom. Uiteraard staat ook de realisatie van windpark de Pals 
in de planning voor de komende jaren. Met dit alles leveren we een bijdrage aan de opgave 
van het Nationaal Klimaatakkoord. 

Ook ondersteunen we onze inwoners om te verduurzamen; de torenhoge energieprijzen 
hebben extra aangezet tot het besparen van energie. Veel particulieren hebben gebruik 
gemaakt van de eenmalige energietoeslag. Er waren (zijn) ook andere regelingen, zoals 
het energieprijs plafond en woningeigenaren worden gestimuleerd om te investeren in 
bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. 

Door woningstichting WSZ worden woningen gerenoveerd en verduurzaamd, zodat de 
huurders van deze huizen kunnen profiteren van lagere maandelijkse energiekosten. 
In 2022 heeft gemeente Bladel in totaal een bedrag uitgekeerd van 411.000 euro voor 
duurzame maatregelen aan koopwoningen. Ongeveer de helft van deze subsidie ging naar 
de aanschaf van zonnepanelen. Ook was het aanbrengen van glasisolatie en de overstap 
naar een waterpomp erg in trek. Voor 2023 is er in totaal een bedrag van 494.000 euro 
beschikbaar voor duurzame maatregelen voor koopwoningen*. 

Eigen inzet
Veel van deze initiatieven zullen in de nabije toekomst een vervolg krijgen en we 
pakken daar als gemeente onze rol in. Maar dan nóg blijft onze eigen persoonlijke inzet 
op dit gebied van essentieel belang. Zijn we bereid om naar ons eigen gedrag te kijken en 
een essentiële bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving? Dat is een behoorlijke 
uitdaging en niet gemakkelijk. 

Ik ben zelf écht overtuigd van het belang daarvan en zie in mijn eigen omgeving dat 
velen hiermee aan de slag gaan. Inmiddels is het dagelijks stukje vlees op mijn bord geen 
automatisme, pak ik zelf zo veel mogelijk de fiets, hebben we een moestuin, koop ik zo veel 
mogelijk fruit en groente van het seizoen en uit de buurt en koop ik minder nieuwe spullen. 
Hoe klein deze dingen ook lijken, ze zijn dus écht van belang! Ik hoop oprecht dat ook jij 
deze belangrijke stappen gaat zetten. Heb je een idee of een voorstel? Stuur me dan een 
berichtje! 

Hetty van der Hamsvoort

Wethouder economische zaken, recreatie & toerisme en energietransitie

H.vanderhamsvoort@bladel.nl

*  de regeling is in 2022 gewijzigd, kijk goed naar de informatie die op de website van de 
gemeente Bladel staat. 

Drieënhalveplaneet 

BLADEL - De naam Bladel stamt uit de 
vroege middeleeuwen en komt van Blade-
le: blade = bladeren, le = bos. Bladel staat 
dus voor Bladerbos en verwijst naar de in 
die tijd volop aanwezige loofbossen. De 
uitgang -sel maakt Netersel tot een van de 
Acht Zaligheden en ook die gaan ver terug.

Inleider van deze ongetwijfeld interessante le-
zing is Hugo Leijten van Pladella Villa. Hij zegt 
over de lezing: “We trekken onze zevenmijls-
laarzen aan en lopen met reuzenschreden 
kriskras door 15 eeuwen lokale geschiedenis. 
We staan stil bij het verhaal van de verdwenen 
Villa Pladella van de Frankische koning Karel 
de Eenvoudige (Carolus Simplex). We zoo-
men in op het rampjaar en de generaliteits-
periode, op enge ziektes en epidemieën en 
op een hoog opgelopen ruzie tussen katho-
lieken en protestanten rond 1800, die uitein-
delijk zou leiden tot de bouw van het Witte 
Kerkje. Ook de katholieke kerken komen aan 
bod, net als de landbouw, de Geldersen, de 

sigarenindustrie. Paters en nonnen komen 
voorbij want we pakken ook de scholen mee 
en natuurlijk zijn de Sniedersen van de partij. 
Net als Zwarte Kaat. Want één ding is zeker: 
Karel de Eenvoudige mag dan volgens de 
geleerden nooit een voet op Bladelse bodem 
hebben gezet, Zwarte Kaat ligt erin begra-
ven, onder ‘heuren’ boom op Ten Vorsel.                                                                                                            
De oorlog behandelen we kort, om snel over 
te kunnen gaan naar de naoorlogse periode. 
We betreden dan het terrein van de actieve 
herinnering en geven de toehoorders graag 
de gelegenheid daarover met de heemkun-
dekring in gesprek te gaan. Of gewoon zelf 
iets daarover te vertellen.”

Hugo komt in het kader van Koff ie en meer... 
naar Bibliotheek Bladel. Aanvang: 10.30 uur.

Over Koff ie en meer...
Iedere woensdagochtend staat tussen 10.30 
en 12.00 uur de koff ie, thee en een koekje 
klaar. Iedereen is welkom om dan kranten of 
tijdschriften te lezen, andere mensen te ont-
moeten en er liggen spelletjes klaar. Men kan 
gewoon vrij binnen lopen. Het is niet nodig 
om lid te zijn van de Bibliotheek. Elke twee-
de woensdagochtend van de maand wordt er 
een gratis activiteit georganiseerd.

Aanmelden
Voor activiteiten is wel gewenst dat mensen 
zich vooraf aanmelden. Dit kan via de agenda 
van Bibliotheek Bladel op www.bibliotheek-
dekempen.nl. Aanmelden kan ook aan de 
balie van de Bibliotheek, Markt 4 in Bladel.

De geschiedenis van Bladel en 
Netersel bij Koffi  e en meer...
Woensdag 12 april in Bibliotheek Bladel door 
Heemkundekring Pladella Villa
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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

#7

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

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

1 2 3 7 1 4
7 1 9 1 6

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

6 9 4
5 7 8

5 7 6
6 5 8

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

7 1 2 2 1
5 3 4 2 6 5

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

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 13

U
SER n.: A program

m
er w

ho w
ill believe anything you tell him

.

3 5 9 7 2 4
4 1 7

7 8 6
6 5 2

5 8
3 8 5

5 3 4
4 1 6

2 1 8 4 5 6

De winnaar van vorige week is: 

Nicole Dieker  
uit Casteren

met de oplossing: 
‘Muziekinstrumenten’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 13

Talk of revolution is one w
ay of avoiding reality.

-- John K
enneth G

albraith

4 7 3
8 7 1

1 3
9 8 3

7 2
8 9 7

1 2
1 5 7

5 6 4

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #14

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
R
A
ZYD
A
D
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O
M
/PU
ZZLES

D
oo

lh
of

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

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

www.puzzelpro.nl©

ACTIVIST
ARREST
ARTIKEL
BROEK

BRONCHITIS
BUURTHUIS

CACHOT

DISCREET
ELAND

FASCINEREN
FRUTSELS
GOKKAST

GOLFCLUB
GRAZEN

GULHEID
HEESTERS

HEMEL
KANTWERKEN

KAPOT
KRACHTTERM

KRETA

LEMMET
LUMMELEN

MUIZEN
NAAIWINKEL

NIEUW
OVAAL
PEGEL

POPULAIR
REKEL

RUITJES
SNEEUW

STAAFMIXER
TAFEREEL
TOPDUEL

TRIAS
VERJONGING

VLEKKEN
VORST
WICHT
ZENUW
ZOEMER

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Muziek • Oplossing: Muziekinstrumenten • Antwoorden: A: Alarmnummer – 
B:  Warmhoudplaatje – C: Straatzanger – D: Politieoptreden – E: Modepop – F: Knieschijf – G: Volkslied – 
H: Maanserenade – I: Thuisplaat – J: Autoband – K: Achtergrondmuziek – L: Soloalbum – M: Bisnummer – 
N: Muziekensemble – O: Sneeuwpop – P: Notenbar – Q: Vrouwenvleugel – R: Grondtoon

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

Woordzoeker

LuchtacrobatenLuchtacrobaten
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U kunt bij ons ook terecht voor financiering, lease en private lease zowel in Nederland als België

Wij zijn op zoek naar jou!
Hermans Tweewielers zoekt uitbreiding van het team!

Vacature FIETSTECHNICUS
Vacature LEERLING FIETSTECHNICUS
Ben jij ook zo gek op fietsen, heb je twee rechterhanden en zoek je leuk 
werk bij een een mooi bedrijf? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Wij zoeken iemand die zichzelf herkent in de volgende eigenschappen:
- Technisch inzicht  - Klantgericht
- Affiniteit met fietsen - Stressbestendig
- Een teamplayer

Heb je interesse?
Dan maken wij graag kennis met je!
Mail je cv en motivatie naar: 
      Ferry Kelders | info@hermans-tweewielers.nl  
      of kom gezellig langs in de winkel.

VANAF APRIL ZIJN WE  
SPECIALIZED DEALER GEWORDEN

www.hermans-tweewielers.nlKerkstraat 14 • Hapert
 T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
 T 0497 - 641367

MEER DAN 500 E-BIKE’S OP VOORRAAD!MEER DAN 500 E-BIKE’S OP VOORRAAD!

Voorjaars koopzaterdag in Hapert op zaterdag 15 april

De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met twee 
bestemmingsplannen voor de bouw van 87 appartemen-
ten en 12 bungalows in plan Kempenland in Bladel. Een 
belangrijk besluit, waar veel werk aan vooraf ging.

Toen ik in 2014 wethouder werd in de gemeente Bladel, lag 
de woningbouw op z’n gat. In de nasleep van de krediet-
crisis werd er nauwelijks gebouwd. Er moesten snel meer 
woningen bij komen. In het woningbouwprogramma van 
de gemeente sprong één plan nogal in het oog: bestem-
mingsplan Kempenland met ruimte voor 180 woningen!

Voor zorgorganisatie RSZK (tegenwoordig Oktober) was 
woningbouwontwikkeling echter geen prioriteit. De organi-
satie had de handen vol aan alle veranderingen binnen de 

zorg. Het geldende bestemmingsplan was verouderd en de zorgwoningen mochten niet meer 
door RSZK worden gebouwd. Gevolg: geen concrete bouwplannen voor Bladel!

Een zorgorganisatie laat zich niet sturen door een gemeentelijk bestemmingsplan. Als eigen 
zorgwoningen niet meer mogen, moet de grond zo duur mogelijk worden verkocht om de 
overige zorg te financieren. De gemeente wil echter niet alleen dure woningen, maar ook 
betaalbare. In een aantrekkelijke en groene wijk. Vele gesprekken volgden om de belangen van 
de zorgorganisatie en de gemeente Bladel op elkaar af te stemmen.

Vanwege weinig vooruitgang besloten we om de regie naar ons toe te trekken. In 2016 wordt er 
een projectteam gevormd van RSZK en de gemeente. Samen wordt een masterplan opgesteld 
en vervolgens een nieuw bestemmingsplan. In september 2018 wordt het bestemmingsplan 
vastgesteld door de gemeenteraad. RSZK heet inmiddels Oktober en kan nu zelf aan de slag 
met de uitwerking van het plan.

In 2022 heeft Oktober twee delen van het plan uitgewerkt: een (zorg)appartementencomplex 
langs de Provincialeweg en 12 vrije sector bungalows aan de Europalaan (opbrengsten om 
te investeren in zorgontwikkelingen). Met deze eerste uitwerkingen van plan Kempenland 
worden in totaal 99 woningen gebouwd in categorieën waar veel behoefte aan is. Woningen 
die voldoen aan de huidige eisen en wensen in een gewilde wijk, precies zoals de gemeente 
voor ogen heeft. Goed werk heeft tijd nodig, zo blijkt hier ook maar weer.

Fons ‘D Haens
Wethouder gemeente Bladel

Doorbraak in 
Plan Kempenland!

   www.cdabladel.nl

REUSEL - Reusel 
krijgt er deze zomer 
nieuwe bewoners 
bij. Donderdag 23 
maart onthulde 

Chris Theuws, directeur-bestuurder WSZ, 
samen met Robert van der Doelen, di-
recteur Barli, een bijenhotel bij de 12 ver-
plaatsbare woningen in plan Molenwijck in 
Reusel. 

WSZ plaatste eind vorig jaar 12 verplaats-
bare woningen in plan Molenwijck
Dit zijn kleine woningen met een tijdelijk 
huurcontract. Er is veel vraag naar dit soort 
woningen. Dat bleek wel uit de reacties op de 
woningen bij de start van de verhuur. “Ruim 
1.000 mensen gaven aan interesse te hebben 
in de woningen”, geeft Chris aan. “Er is nog 
steeds altijd meer vraag dan aanbod. Dus de 
12 verplaatsbare woningen zijn een goede 
aanvulling op het woningaanbod in Reusel.”

Barli fabriceerde de verplaatsbare 
woningen voor WSZ
Het zijn modulaire en circulaire woningen. Ro-
bert ligt toe: “De woningen zijn in de fabriek 
gemaakt. En niet onbelangrijk de gebruikte 
materialen kun je hergebruiken. Een woning 
kan dus snel op de juiste plaats staan.” “En dat 
is in deze tijd van woningnood heel fijn”, vult 
Chris aan. “Daarom kijken we samen met de 
Kempengemeenten naar andere plekken waar 
verplaatsbare woningen gerealiseerd kunnen 
worden. Op deze manier kunnen we nog meer 
huurders blij maken met een fijn thuis.”

Bijen vinden ook een fijn ’thuis’
En dat is fijn want niet alleen woningzoeken-
den hebben het vandaag de dag moeilijk. Ook 
bijen hebben het in deze wereld waar min-
der nectarplanten te vinden zijn lastig. Daar-
om hebben WSZ en Barli, op een beschutte 
plaats en op afstand van de woningen, een 
bijenhotel geplaatst.

Bijenhotel in plan Molenwijck Reusel

Chris Theuws (links) 
en Robert van der Doelen
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

              www.autocarejanvanrooy.nl
CITROEN  BERLINGO  1.4I  5 DRS, ROOD 2008 POA
DAIHATSU  SIRION   5DRS. BLAUW 2008 1950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2009 3950
PEUGEOT  107  5 DRS ROOD 2011 POA 
SUZUKI  ALTO  1.0  AIRCO  5 DRS GRIJS 2013 POA
SUZUKI  SWIFT 1.3I   3 DRS. ROOD 2007 POA    
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750

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

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

OOK VOOR

ELEKTISCH RIJDEN

Wilhelminalaan 11 • REUSEL • T. 0497-641631 • www.autovangompel.nl

Vacature
AUTOMONTEUR

Meer info of interesse? Mail naar info@autovangompel.nl of bel naar 0497-641631
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Functieomschrijving Servicemonteur
Wil jij graag verduurzamen en heb jij kennis van elektrotechniek? Dan ben jij 
degene die wij zoeken!! Solliciteer nu voor de uitdagende functie waarbij jij met 
jouw ervaring zonne-energiesystemen kunt realiseren.

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

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

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

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

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

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

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

EYKEREIND 94 A , BERGEIJK      |      WWW.KWINTENINTERIEUR.NL      |      0497 - 574562 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

-   ERVAREN KEUKENMONTEURS
     38 UUR - 24 VAKANTIEDAGEN + 12 ADV DAGEN

-   ALLROUND INTERIEURBOUWERS
     38 UUR - 24 VAKANTIEDAGEN + 12 ADV DAGEN

MEER WETEN?
Bel of stuur een WhatsApp bericht naar Kelly 
Theuws op 06-19325267 of neem een kijkje 
op onze website: www.kwinteninterieur.nl

DIRECT NAAR DE WEBSITE
Plaats camera boven de QR-code 
om te scannen.-   LEERLING INTERIEURBOUWERS

     MOGELIJKHEDEN VOOR BBL TRAJECT OF STAGES

Ons familiebedrijf is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het maken en ontwerpen 
van luxe maatwerkkeukens en interieurprojecten. Iedere project is uniek én van de 
hoogste kwaliteit omdat wij alles zelf ontwerpen, produceren en monteren.

Vanwege onze sterke groei starten wij binnenkort met de bouw van ons nieuwe pand 
én zijn wij op zoek naar gemooveerde interieurbouwers en meubelmakers die ons 
team komen versterken.  

Vacatures 
in de regio!

KEMPEN - Jonge-
ren in de Kempen 
aan een leuk en 
passend bijbaantje 
helpen. Dat is het 
doel van de eerste 
BijbaantjesMarkt 
van het Kempisch 

Ondernemers Platform (KOP). Waar jeugd 
nu vaak nog voor vakkenvullen of de hore-
ca kiest, willen ondernemers laten zien dat 
er meer opties zijn. Van plaatwerkbedrij-
ven, tentenverhuur, logistiek of de oude-
renzorg. Ze bieden op woensdagmiddag 12 
april bijbaantjes aan op de markt voor leer-
lingen van het Rythovius College in Eersel.

Als het een succes wordt, wil het KOP de Bij-
baantjesMarkt ook bij de andere middelbare 
scholen in de Kempen gaan opzetten. Die 
tonen namelijk nu al veel interesse. Bedrijven 
mogen deze eerste editie gratis meedoen als 
ze zijn aangesloten bij een van de onderne-
mersverenigingen in de Kempen. Dan zijn ze 
immers ook automatisch lid van het KOP. Er 
zijn al ruim twintig bedrijven die meedoen en 
er is nog ruimte voor meer. Opgeven kan via 
info@hetkop.nl. 

Leerlingen van het Rythovius College heb-
ben vooraf meegeholpen een vragenlijst te 
bedenken voor de bedrijven. Ze willen vooraf 
bijvoorbeeld natuurlijk weten wat je gaat ver-
dienen, maar ook of er extra’s zijn – veel wor-
stenbroodjes en appelflappen, zo blijkt – en 
of je makkelijk vrij kan krijgen bij toetsweken. 
Ook vertellen bedrijven waarom andere jon-
geren er al werken. Bedrijven zoeken op hun 
beurt vooral ‘enthousiaste, gemotiveerde en 

leergierige’ jongeren, zo geven ze aan. En of 
je nu in de zorg, plaatwerk of horeca wil wer-
ken, de bedrijven leiden de jongeren graag 
intern op. 

Het KOP vindt het belangrijk dat jongeren in 
de Kempen een goed beeld krijgen van de 
bedrijvigheid in hun eigen omgeving. Zowel 
bij technische bedrijven, als in andere sec-
toren. Daarom zijn er ook horecabedrijven, 
supermarkten en bijvoorbeeld zorginstelling 
Oktober uitgenodigd. Een bijbaantje kan lei-
den tot een stage of wellicht een baan in de 
toekomst, verwacht het KOP, dat samen met 
onderwijs en bedrijfsleven vanuit het project 
Vakroute De Kempen werkt aan een betere 
match tussen jongeren en bedrijfsleven vol-
gens een gestructureerd gezamenlijk pro-
gramma. 

Meet & Match jongeren en ondernemers
Voorafgaand aan de BijbaantjesMarkt is er 
een Meet & Match bij het Rythovius College 
rond het thema ‘Geld’. Ruud Schippers van 
de Schippers Group in Hapert en Janiek van 
der Palen van This is Live Group uit Schijn-
del verzorgen eerst een presentatie voor 
leerlingen van het Rythovius College en het 
Valkenswaardse Were Di. Daarna gaan zo’n 
50 leerlingen, twintig ondernemers en enkele 
docenten aan verschillende tafels in gesprek 
over stellingen. 

Het Kempisch Ondernemers Platform organi-
seert dit event voor de derde keer. Het doel 
is om jongeren en hun docenten én onder-
nemers een beter beeld van elkaar te laten 
krijgen. Er is nog plek voor een enkele onder-
nemer, aanmelden via info@hetkop.nl

Allereerste BijbaantjesMarkt 
voor jongeren in de Kempen
Op 12 april voor leerlingen van het Rythovius College

VACATURES
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De Geldersche Hoeve
Door Lidy Klein Holkenborg

Lambert Sliepenbeek hoort 
begin 1911 in ’s-Heerenbergh 
dat de familie Klessens op 
de Achterste Hoef een flinke 
boerderij te koop aanbiedt. 
Hij koopt behalve het huis, 
stal, schuur, erf en tuin van 
Klessens en andere Bladelse 
boeren ook bouwland, wei-
land, bos, heide en moeras. 
In totaal 87 hectare voor 
14.000 gulden!

Het gezin Sliepenbeek-
Menting met tien kinderen 
is het eerste Gelderse gezin 

dat in Bladel wordt ingeschreven, gelijktijdig met hun zeven Gelderse knechten. Lambert 
begint in 1913 op zijn boerderij kaas te maken en start in 1916 met een NCB-fokstation 
van het veredelde Duitse landvarken. Dan slaat het onheil toe. Op 10 mei 1917 branden 
op Klein Terkooijen drie boerderijen af. Behalve die van Lambert ook die van de buren 
Freriks en Beekman. Al een maand later besteedt Lambert nieuwbouw aan en verschijnt 
het boerderijcomplex zoals we dat nu zien. 

Op de gevel van het hoofdhuis prijkt de naam ‘Gelria Hoeve’ maar tegenwoordig is de 
naam ‘De Geldersche Hoeve’ het meest gangbaar. Het hoofdhuis en de losstaande schuur 
annex varkensstal zijn afzonderlijke rijksmonumenten. Het geheel wordt beschouwd als 
een zeldzaam gaaf voorbeeld van een ontginningsboerderij uit het interbellum. In 1927 
verkoopt Lambert het bedrijf aan Nol en Grada Duis-Steijntjes uit Beek. Hun gezin telt dan 
elf merendeels volwassen kinderen. Drie zoons vestigen later eigen boerderijen op Klein 
Terkooijen. Na de familie Sliepenbeek komen meer boerenfamilies met hun knechten over 
uit de Achterhoek en Liemers. Het bijzondere in Bladel is dat zo’n twintig families dicht 
bij elkaar gaan wonen en zo een Gelderse enclave vormen in Groot en Klein Terkooijen, 
Ten Vorsel, Hooiberg en Egypte. Ze hebben goed landbouwonderwijs genoten en hebben 
vaak ook ervaring opgedaan bij Duitse boerenbedrijven. Ze ontginnen heide en woes-
te grond. Ze werken met kunstmest en prikkeldraad en zijn niet langer aangewezen op 
het potstalsysteem. Ze introduceren de varkenshouderij en bekwamen zich in zuivelver-
werking. Ze zitten relatief goed bij kas en schromen niet leningen aan te gaan om hun 
bedrijven uit te bouwen. De plaatselijke coöperatieve bank, melkfabriek en voerhandelaar 
spinnen er garen bij. De NCB juicht de vooruitgang toe.

Thea Sas-Duenk (1951) en Lidy Klein Holkenborg (1950) zijn nazaten van deze boeren. Zij 
zoeken uit hoe het met die Gelderse invasie ook weer zat. Om het collectieve geheugen 
op te frissen, zoekrakende verhalen terug te 
vinden en die voor toekomstig gebruik op 
gemakkelijk vindbare plekken te kunnen 
delen. Cees Bles (1949) helpt hen daarbij; 
zijn grootouders trokken in 1928 van Wehl 
naar Knegsel. Heemkundekring Villa 
Pladella ondersteunt hun project. 

Samen Gelderse 
sporen zoeken
Welke typisch Gelderse tradities en uit-
drukkingen herinner jij je nog? Heb jij nog 
krantenknipsels, foto’s, bidprentjes, brie-
ven, stambomen en notariële aktes? 

Wil jij wetenswaardigheden, verhalen en 
herinneringen over ‘de Geldersen’ delen? 
Bel Thea Sas-Duenk: 06-11060300 of mail 
naar gelderseboerenbladel@gmail.com

Winnares 
is geworden: 

mevrouw 
Gerda van Reeth

Op de foto van deze week zien we een 
papieren wikkel met de naam ‘Hemazon’ erop. 

De vraag is: 
wie of wat wordt bedoeld met Hemazon?

U kunt uw oplossingen mailen naar 
info@pladellavilla.nl. Doe mee en maak 
kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

BERGEIJK - Op zondag 16 april zet Na-
tuurmonumenten de deuren van de werk-
schuur op De Plateaux open. Die dag geven 
we een kijkje achter de schermen rond de 
schuur en in het veld. Vanaf 11.00 uur staat 
de koff ie klaar. 

Natuurbeheer op de route
Op de vloeiweiden barst het iedere lente 
weer van de bloemen. Het gevolg van het 
ambachtelijk bevloeien van de graslanden. 
Boswachters en vrijwilligers hebben zich 
gespecialiseerd in het bewerken van de 
vloeiweiden met voor dit werk ontwikkelde 
gereedschappen en machines. Vanaf uit-
kijkpunt Buitenbeeld kan je de vloeiweiden 
van bovenaf bewonderen. Op verschillende 
posten vertellen boswachters en vrijwilligers 
over hun werk aan natuurbeheer. 

OERRR op De Plateaux
Ook aan de kinderen is gedacht. Met vond-
sten uit de natuur kan een schilderijtje ge-
maakt worden en voor deze dag is er een 
speciale OERRR Bingo ontwikkeld. 

Vrijwilligers onmisbaar in het natuurbeheer
Of het nu gaat om het arbeidsintensieve en 
specialistische werk op vloeiweiden of het 
beheer van bos en heide, zonder vrijwilligers 
kan Natuurmonumenten het dagelijks beheer 
niet uitvoeren. Tijdens de open dag laten ze 
graag zien hoe ze hun bijdrage leveren aan 
de natuur(waarden) van het gebied. 

Nieuwsgierig geworden? We zien je graag op 
16 april tussen 11.00 tot 16.00 uur bij de Na-
tuurmonumenten werkschuur aan de Barrier 
15a in Bergeijk. Toegang is gratis en aanmel-
den is niet nodig.

Zondag 16 april open dag op 
De Plateaux in Bergeijk

Ward en Albert zijn het water aan het peilen

Stuwtje bij De Plateaux

KEMPENLAND

BERGEIJK/EERSEL - Op donderdag 6 april 
komt Piet Peijs, voorzitter van de Weide-
vogelvereniging, informatie geven over 
de weidevogels in onze Kempen. Weide-
vogels staan de laatste jaren enorm onder 
druk door de intensieve landbouw, lage 
waterstanden en verstedelijking enerzijds 
en het wegvallen van overwinteringsge-
bieden anderzijds.

Piet wil de bezoekers deze avond meenemen 
met de weidevogels in onze Kempen op de 
hoge zandgronden.

Waar gaat de lezing over?
-  Welke soorten komen hier nog voor (soort 

herkenning)
- Overwinteringsgebieden
- Waar kan ik ze tegenkomen?

-  Tegenover wie moeten weidevogels be-
schermd worden?

- Wat is daarvoor nodig?
- Nieuwste methoden
-  Is predatie onder weidevogels te voorkomen?
- Wie zijn dit?

Piet Peijs maakt ons bekend met de vergoe-
dingsmaatregelen voor de boeren en de toe-
komst van de weidevogels op de hoge zand-
gronden.

Voor meer informatie: Hans van Nunen, tel. 
06-27443884 of mail info.ivnbe@gmail.com.
Locatie: De Wingerd (Natuurtuin ’t Loo), Ter-
lostraat 4 in Bergeijk. Tijd: 20.00 uur. Inloop 
is vanaf 19.45 uur. Aanmelden is niet nodig, 
maar kom op tijd! Entree: gratis voor IVN-le-
den en niet-leden betalen € 5,00.

Donderdag 6 april IVN-lezing over weidevogels

VESSEM - Op donderdag 6 april speelt het 
Alafia Ensemble haar eerste concert op 
Nederlandse bodem. De musici ontmoet-
ten elkaar aan de Hochschule für Musik 
und Tanz van Keulen en spelen inmiddels 
alweer jaren samen. 

Met een grote diversiteit aan nationaliteiten 
delen de leden hun passie voor klassieke ka-
mermuziek en een verlangen naar experimen-
tele, open en eigenzinnige variaties en combi-
naties daarin. Het belangrijkste uitgangspunt 
is het spelen van een grote verscheidenheid 
aan muziekgenres en het bieden van een ‘best 
of both worlds‘. Op het programma zijn wer-
ken te vinden van componisten als Debussy, 
Mozart en Jolivet maar ook van modernen als 
Héctor Molina en Mojamed Najem. Het en-

semble bestaat uit de Russische pianiste en 
componiste Olga Riazantceva-Schwarz, de 
Duits-Palestijnse altvioliste Marina Eichberg, 
de Venezolaanse fluitist, pianist en arrangeur/
componist Leonardo Pedroza Cabrera, de 
Schotse mandolinist Iain Lennon, de Cyprioti-
sche klarinettist Nikola Janjic en de Duits-Por-
tugese cellist Paulo Francke Negreiros.

Iedereen is van harte welkom op donderdag 
6 april in de Lambertuskerk, Servatiusstraat 8 
in Vessem. Na afloop is er gelegenheid om bij 
te dragen aan de kosten via een bijdrage of 
door gebruik te maken van de QR-code ach-
terop het programmaboekje. Aanmelden kan 
via behoudlambertuskerk@gmail.com. De 
kerkdeur is om 19.30 uur open en de aanvang 
van het concert is om 20.00 uur.

Concert van Alafi a Ensemble 
in de Lambertuskerk
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Bakkerstraat 10, Reusel 
www.basemans-schoenen.nl

WOLKY IS JARIG 
EN TRAKTEERT!

Koop je deze maand bij ons een paar Wolky’s, 
dan krijg je óók nog een luxe strandtas cadeau. 

WIL JE KANS MAKEN OP MOOIE PRIJZEN, WAARONDER 
EEN REIS NAAR PORTO? KOM DAN IN APRIL NAAR BASEMANS 
PODOLINEA, PAK DE GOUDEN ENVELOP EN DOE MEE!

Een dame die geregeld onze natuurbegraaf-
plaats bezoekt, verloor pakweg twintig jaar 
geleden haar man. Plotsklaps, als een don-
derslag bij heldere hemel. Het overviel haar 
zozeer dat ze amper de rust kon vinden om 
goed na te denken over de laatste rustplaats 
van haar echtgenoot. Een natuurbegraaf-
plaats was geen optie; die bestonden toen 
nog niet. Omdat er geen kinderen waren 
moest ze de beslissing in haar eentje nemen. 
Ze koos ervoor haar echtgenoot te laten 
begraven in een dorp niet ver van Tilburg.

Later ontstonden de eerste natuurbegraaf-
plaatsen. Het idee achter Natuurbegraafplaats 
De Utrecht sprak haar meteen aan, ook al zag ze 
meteen een praktisch bezwaar: haar man was 
immers elders begraven en ze wilde liefst met 
hem een graf delen als haar tijd was gekomen. 
Gelukkig was dat geen punt. Daarom besloot 
ze een aantal jaren geleden de overblijfselen 
van haar echtgenoot te laten opgraven en te 
laten herbegraven op De Utrecht. Als ze zelf 
overleden zou zijn, zou ze bij haar man worden 
begraven.

Het opgraven van stoff elijke resten vereist 
integriteit en respect. Daarom werken wij met 
een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is en een 
uitstekende reputatie heeft. Als voor een herbe-
graving op De Utrecht elders stoff elijke resten 
worden opgegraven, worden ter plaatse de 
beenderen gescheiden van andere zaken zoals 
kledingresten of andere zaken die niet vergaan, 
want die mogen niet op De Utrecht worden 
begraven. Zo ook in dit geval.

Bij het opgraven werd een horloge aangetrof-
fen; de overledene bleek te zijn begraven met 
zijn horloge om de pols. Omdat de opgraving 

voor de dame in kwestie een emotionele ge-
beurtenis was geweest, vroeg ze me of we aan 
het eind van de dag samen ergens een borreltje 
konden drinken. Dat vond ik een prima idee, 
ik zou haar dan meteen het horloge kunnen 
teruggeven. Ze nam het aan, bekeek het met 
aandacht en zag meteen: vijf uur. ‘Dat kan geen 
toeval zijn,’ zei ze. Ze legde uit: ‘We hebben 
altijd hard gewerkt en veel voor ons werk 
gereisd. Maar waar we ook waren: we dronken 
altijd om vijf uur samen een borreltje. En daar-
na gingen we weer verder met onze werkzaam-
heden.’ 

Ze putte troost uit het hervonden horloge. 
Het kreeg een plekje in haar woonkamer en 
herinnert haar aan de dierbare momenten 
met haar man, aan hun ‘traditie’ om dagelijks 
wat tijd voor elkaar vrij te maken en samen te 
genieten van een borreltje te drinken. De 
opmerkelijke omzwervingen die dat horloge 
maakte voordat het in haar woonkamer 
belandde vat ze op als een boodschap. Drink 
gerust iedere dag rond een uur of vijf zonder 
schuldgevoelens een borreltje. Dat zal ze blijven 
doen tot haar tijd gekomen is en zich weer bij 
haar man voegt. En dan voorgoed.

Borreltijd tot het eind der tijden

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

COLUMN

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

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - 2 april - aanvang 14 uur 

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

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Activiteiten

BLADEL - Op zaterdag 15 april gaat onze 
plantenbieb open. Deze vind je op de 
Adama van Scheltemalaan 1 in Bladel.

De openingstijden van de plantenbieb zijn 
woensdag  van 13.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 
13.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
18.00 uur.

Uiteraard zijn er ook huisregels:
-  Ruilen van stekjes van tuinplanten, seizoen-

planten, moestuin- en kamerplanten.
-  Potje moet voorzien zijn met een sticker waar 

de naam van de plant op staat, zodat een 

andere kan zien om wat voor plant het gaat.
-  Het plantje moet er goed en verzorgd uitzien.
-  Probeer zoveel mogelijk te ruilen, zodat de 

plantenbieb gevuld blijft.
-  Heb je niets om te ruilen, dan graag een 

kleine bijdrage.
-  Het gaat alleen om planten die in de bieb 

staan.
-  Ook is er een zadenbox, hiervoor gelden 

dezelfde regels.
- Voor vragen mag je altijd aanbellen.

We hebben er super veel zin in en hopen dat 
het een vrolijke tijd wordt. Hopelijk tot snel!

Zaterdag 15 april opening 
plantenbieb Bladel

EERSEL - Na enige jaren van corona, kan 
er nu weer volop in de zomer gebridged 
worden. Zo zijn het de leden van bridge-
club Sans Atout Entre Nous uit Eersel die 
zelf de bridgetafels weer hebben opge-
pakt.

Deze zomerbridge wordt georganiseerd door 
Marjan Theuns, Netty van Doorn en wed-
strijdleider Ron te Riele. Het is een vrije instuif 
voor alle bridgers uit de Kempen. Je hoeft 
dus geen lid te zijn van een vereniging (mag 
natuurlijk wel) of van de Nederlandse Bridge 
Bond. Gezelligheid en bridgeplezier staan 
voorop. 

We spelen 24 spellen in 6 rondes van 4 spel-
len. De uitslag wordt uitgerekend en nog 
diezelfde middag bekendgemaakt. Deze 
wordt niet gemaild. De speeldata zijn de vol-
gende donderdagen: 6, 13 en 20 april; 11, 18 
en 25 mei; 1, 8, 15, 22 en 29 juni; 6 en 13 juli; 
31 augustus en 7 en 14 september. Inschrijf-
geld bedraagt € 1,50 p.p. per drive.

Heb je zin om deze zomer te bridgen, kom 
dan gezellig naar De Kraanvogel, Hoolstraat 
34 in Eersel. Aanvangstijd: 13.00 uur. Heb je 
vragen, dan kun je bellen met de wedstrijdlei-
der Ron te Riele, tel. 06-12083246. We zien je 
graag deze zomer aan onze bridgetafel.

Zomerbridge weer van start!

JONG & OUD
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Tegemoetkoming 
Energiekosten MKB’ers en 
(sport)verenigingen
Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat opende dinsdag 21 maart het loket 
voor de Tegemoetkoming Energiekosten 
energie-intensief mkb (TEK). De TEK biedt een 
tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-
ondernemingen waarvan de energiekosten 
minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. 
Met behulp van deze tegemoetkoming krijg je 
als energie-intensieve MKB’er meer adem om je 
bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden. 

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die 
voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen 
ook aanvragen. 

TEK is open van 21 maart 09:00 uur t/m 2 oktober 
17:00 uur. Je vraagt met terugwerkende kracht aan 
voor de periode van 1 november 2022 tot en met 
31 december 2023. Aanvragen kan via: 
www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek/tek-regeling. 

NK Tegelwippen
Het jaarlijkse NK Tegelwippen is weer van start! Van 
21 maart t/m 31 oktober 2023 gaan we de strijd 
aan met gemeente Reusel-De Mierden om onze 
tuinen te ontharden voor een klimaat-bestendige 
en biodiverse gemeente. Dit doen we door zoveel 
mogelijk tegels uit de grond te ‘wippen’! Want 
minder tegels betekent meer water dat de grond in 
kan. Hierdoor is er minder droogte en meer ruimte 
voor planten, insecten en beestjes. Welke gemeente 
kan de meeste tegels uit de grond halen?

Heb je ook tegels in je tuin die je er graag uit wil 
halen? Tot en met 31 oktober kun je tuintegels en 
straatstenen gratis inleveren op de milieustraat. Wil je 
samen met anderen, zoals je buren, je school of je 
vereniging een dag tegelwippen? En heb je meer dan 
20 m2 tegels? Dan kunnen wij jou helpen met een 
gratis container.

Meer informatie op: www.bladel.nl/nk-tegelwippen.

De eikenprocessierups: beheersen in plaats van 
bestrijden
De eikenprocessierups veroorzaakt veel overlast 
in Nederland. Op verschillende plaatsen wordt 
de rups rechtstreeks vernietigd. Maar daardoor 
worden ook de bladetende rupsen van andere 
vlindersoorten en nuttige parasieten gedood. 
Veel van deze soorten, zoals sluipvliegen en 
sluipwespen, kunnen ons juist helpen tegen de 
eikenprocessierups! 

Elk jaar kijkt de gemeente Bladel hoe we de gevolgen 
van de eikenprocessierups aan kunnen pakken. Tot 
2020 werden de rupsen simpelweg opgezogen als ze 
er eenmaal waren. Omdat er veel overlast was, wordt 
er vanaf 2020 ook een biologisch middel gebruikt. Dat 
werkt goed, maar het nadeel is dat andere rupsen, die 
wel gewenst zijn, ook doodgaan. Daarom dat de 
gemeente Bladel dit jaar een nieuwe manier gebruikt 
om eikenprocessierupsen op een duurzame manier aan 
te pakken. Daarmee laten we de gewenste beestjes 
met rust. 

Vlinderfilter
Er zijn verspreid door de gemeente vijftien speciale 
vlinderfilterhotels geplaatst. Hierin worden nesten van 
eikenprocessierupsen (in het verpopte stadium) 
geplaatst. Parasieten leggen vervolgens hun eitjes in of 
op de rupsen van de eikenprocessievlinder, waardoor 
deze sterven. De parasieten zijn een zeer belangrijk 
onderdeel in het terugdringen van de 
eikenprocessierups. Normaal gesproken worden de 
nesten van de rupsen vernietigd, waardoor deze 
parasieten ook vernietigd worden. Door dit 
vlinderfilterhotel te gebruiken, kunnen natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups er wel uit, maar de 
vlinder van de eikenprocessierups niet. Deze natuurlijke 
vijand kan vervolgens andere rupsen weer infecteren.

Een bijkomend voordeel is dat veel natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups hun voedsel uit de bermen 
halen. Je kunt hierbij denken aan nectar. Doordat er 
meer van dit soort insecten overleven, worden 

bloemen meer en beter bestoven. Hierdoor gaan 
bloemen meer zaaien en worden de bermen 
bloemrijker. Ook de eikenboom zelf heeft baat bij 
minder eikenprocessierupsen en kan zo nog ouder 
worden.

Om tot een goed resultaat te komen, moeten we deze 
vorm van beheersen voor langere tijd uit blijven 
voeren. Hierdoor ontstaat er een goed evenwicht 
tussen de eikenprocessierups en zijn natuurlijke 
vijanden. De eikenprocessierups zal namelijk nooit 
meer in zijn geheel verdwijnen. Een goede balans 
tussen de eikenprocessierups en zijn vijanden is dus 
erg belangrijk.

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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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 14 maart 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Bladelse aanpak woningbouw
1. De projectopdracht is vastgesteld.
2. De raad wordt geïnformeerd.
3.  Middels de perspectiefnota 2023 wordt € 50.000,- 

beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een 
onderzoek en opstellen van een visie over 
woninguitbreidingen.

Contract KempenPlus 2023-2024 en 
Groenbeheerplan 2023-2032
1.  Ingestemd met de aanneemsom 2023 van het 

contract met KempenPlus en de daaruit 
voortvloeiende prijsstijgingen en vooruitlopend op 
de besluitvorming over de PPN 2023 wordt het 
contract met Kempenplus voor groenbeheer 
afgesloten;

2. Het Groenbeheerplan 2023-2032 is vastgesteld;
3.  De prijsstijgingen m.b.t. het contract met 

KempenPlus en de voorgestelde lastenverhogingen 
o.b.v. het Groenbeheerplan voor de periode 
2023-2027 worden opgenomen in de 
Perspectiefnota 2023.

Raadsmededeling Uitvoeringsplan 
Verkeersvisie 2035
De raad wordt geïnformeerd.

Samenwerkingsovereenkomst Glaspoort
1. Ingestemd. Er wordt overgegaan tot ondertekening;
2.  Wethouder Van de Ven wordt gemachtigd om het 

convenant namens de gemeente te ondertekenen.

Startnotitie ontwikkeling LEADER Kempenland-
West
1. Voor kennisgeving aangenomen;
2.  Er wordt een financiële bijdrage van € 4.000,- 

toegekend aan stichting Tussenheid Hilvarenbeek en 
dit wordt ten laste gebracht van het budget Transitie 
landelijk gebied 2023;

3.  Er wordt een éénmalig bedrag van € 28.000,- 
gereserveerd binnen het budget Transitie landelijk 
gebied ten behoeve van cofinanciering toekomstige 
projecten LOS.

Wijziging portefeuilleverdeling en 
vertegenwoordiging in algemene besturen 
GR’en
1.  Akkoord met de voorgestelde verdeling van de 

portefeuilles onder de collegeleden.
2.  Akkoord met de voorgestelde aanwijzingen van 

vertegenwoordigers in gemeenschappelijke 
regelingen.

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Kerkstraat 18, bouw van appartementen;
•       Sportpark De Lemelvelden, kappen van een 

zomereik;
•       De Wijer 11, optopping voor het realiseren van 

nog een extra woning.

Bladel
•      Heeleind 87, verbouwen bijgebouw tot woning.

Hoogeloon
•      Hofveld 14, plaatsen dakkapel voorzijde huis.

Verleend omgevingsvergunning
Bladel
•       P.G. Ballingslaan 67, aanvraag inrit t.b.v. elektrisch 

laden. Datum besluit: 16-3-2023;
•       Nassauplein 8, wijzigen bestemmingsplan. Datum 

besluit: 20-3-2023.

Casteren
•       Wagenbroeken 21, aanvraag tijdelijke woonunit. 

Datum besluit: 22-3-2023.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat ongenummerd, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het gebruiken van een 
badkamer als studio.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Hoogeloon
•       Broekenseind 15, plaatsen 1 stacaravan. Datum 

besluit: 16-3-2023.

Vergunning APV-bijzondere wet

Bladel
•       Bossingel 3, gebruik gemeenteterrein t.b.v. opslag 

bestratingsmaterialen en grond op het grasveld 
tussen Bossingel 3 en Rondweg Bladel. Datum 
besluit: 17-3-2023;

•       Markt, Beachvolleybal 16, 17 en 18 juni 2023. 
Datum besluit: 21-3-2023;

•       Pius X College, evenement gala voor 
eindexamenleerlingen op 31 mei. Datum besluit: 
22-3-2023.

Netersel
•       Centrum, organiseren van de dikkebandenrace 

voor kinderen en recreanten op 5 juni 2023. 
Datum besluit: 22-3-2023.

Hapert
•       Burg. Van Woenseldreef 9, VDL Bedrijventoernooi 

op Sportpark De Lemelvelden op 3 juni 2023. 
Datum besluit: 22-3-2023.

Hoogeloon
•       Hooge Poort, organiseren van Trekker & Trucktrek 

op 18 mei 2023. Datum besluit: 20-3-2023.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Bestemmingsplan Cartierheide”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Bestemmingsplan Cartierheide” ter inzage ligt. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
fietspaden binnen een gedeelte van de Cartierheide. 
Om de recreatieve- en de algemene verkeersveiligheid te 
verbeteren, zijn bredere fietspaden op een gewijzigde 
ligging noodzakelijk. Met de beoogde transformatie 
worden de bestaande fietspaden (bestaande uit 
betonverharding) opgebroken en wordt de ruimte 
teruggegeven aan de natuur. Vervolgens wordt op een 
gewijzigde ligging een nieuw fietspad aangelegd voor 
het natuurgebied. Ook wordt een strook aangeduid 
voor het realiseren van een uitkijktoren. 
De Cartierheide ligt ten zuiden van de A67 en grenst 
aan de oostzijde aan de gemeentegrens van de 
gemeente Eersel. Ten zuiden van het plangebied ligt de 
gemeente Bergeijk. Het bestemmingsplan omvat niet de 
gehele Cartierheide. De begrenzing van het 
bestemmingsplan is het bestaande fietspad en de 
daarbij behorende fiets-verkeerbestemming, het tracé 
van de nieuw aan te leggen fiets- en rolstoelpaden én 
een zone voor de bouw van de uitkijktoren. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels 
en verbeelding.

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 31 maart 2023 t/m 11 mei 2023 ter 
inzage bij het KCC. Je kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

Inwonerspanel gemeente Bladel

Doe mee!   
www.panelinwoners.nl/bladel
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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
6. Herinrichting Oude Provincialeweg Hapert week 15-2023 t/m week 52-2023 Uitvoering: Heijmans Infra  (Eindhoven)

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

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

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

GESLACHTSNAAM  ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS    VERTREK NAAR
Mudura, R.F.  De Ruttestraat 8, Netersel  23-03-2023 Onbekend
Czerwiec, R.A.  Van Dissellaan 23A, Bladel 23-03-2023 Onbekend
De Decker C.F.R.  Groot Terkooijen 3, Bladel 23-03-2023 Onbekend
Morogan, T.C.  Pastoor van Moorseldreef 10, Netersel 23-03-2023 Onbekend
Tarkowski, P.  Van Dissellaan 8A, Bladel 23-03-2023 Onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 
4 mei 2023. In het bezwaarschrift moet staan tegen 
welk besluit je bezwaar maakt en waarom. Verder 
moet je je naam, adres, telefoonnummer en de datum 
vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.
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Diessenseweg 45  l  013-5042379 Koopavond
op afspraak

ma-di-do-vrij 9.00 - 18.00 u
za 9.00 - 16.00 u

Profiteer van onze maand april

Jubileum actie’s
100 tot 700 euro 

KORTING
op fietsen 

uit onze voorraad

100 tot 700 euro 100 tot 700 euro 
OP SENSA 

RACEFIETSEN

25%
KORTING

FLYER-KETTLER-KALKHOFF-SENSA-TREK-GAZELLE-CUBE-CORTINA

OP = OP

FIETS-
KLEDING

50%
KORTING
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ONTDEK DE 
NIEUWE
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COLLECTIE
VOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARSVOORJAARS
COLLECTIECOLLECTIE
o.a.
BRAX
CAMBIO
KYRA
OSKA
MARC O’POLO
SEA SALT

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

administraties  n  fiscale adviezen  n  IB aangifte

Door Harrie Wenting

REUSEL - Volleybalvereniging Pegasus 
uit Reusel houdt op zondag 16 april een 
speciale dag voor de sportieve jeugd. In 
samenwerking met de Nederlandse volley-
balbond (Nevobo) worden jongeren uitge-
daagd met tal van spelactiviteiten.

“Ik wist al vanaf mijn drie jaar dat ik zou gaan 
volleyballen want allebei mijn ouders doen 
dat ook”, zegt de 11-jarige Iza Paridaans. “Vol-
leybal is een leuke sport omdat het een team-
sport is”, vult Gemke van Gompel (12) aan. “Ik 
doe dit samen met mijn vriendinnen wat het 
extra leuk maakt.”

Zeg je volleybal en Reusel, dan kom je al snel 
bij de vereniging Pegasus uit. Het C-team van 
Isa en Gemke is een van de jeugdteams van 
Pegasus en na een uurtje trainen gloeien de 
wangen. Reusel heeft al jaar en dag twee vol-
leybalverenigingen, maar zustervereniging 
Alcides concentreert zich vooral op de (vol-
wassen) recreanten.

“Vanaf 6 jaar kunnen jongeren zich bij Pega-
sus aanmelden, ze maken dan stapsgewijs 
kennis met het volleybal”, zegt Hans Meeu-
wesen, de voorzitter van de vereniging. “De 
kinderen beginnen met een bal over het net 

te gooien en te vangen. Het opslaan over 
het net is een volgende stap en zo gaat het 
langzaam verder. We hebben naast de mini’s 
C- en B-jeugdteams, daarnaast heren- en da-
meswedstrijdteams en ook nog recreanten.”

Op een dinsdagavond krioelt het in een van 
de drie hallen van het Reuselse Optisport-
huis. De blauwe hal is verdeeld in zes velden 
en trainers geven instructie aan de jongeren 
die rond de netten staan. “We werken met 
trainers die we zelf opgeleid hebben, al kun-
nen we er altijd meer gebruiken”, legt Meeu-
wesen uit. “Omdat volleybal bij uitstek een 
zaalsport is zijn we aangewezen op het spe-
len in de zaal waar uiteraard een prijskaart-
je aan hangt. Dat is wel een dingetje en dat 
vraagt veel creativiteit van de vereniging.”

Op 16 april worden er naast specifiek vol-
leybal spelonderdelen ook andere sportieve 
uitdagingen neergelegd. Meeuwesen bena-
drukt dat ook jongeren van buiten de ver-
eniging welkom zijn. “Volleybal is een grote 
sport in de wereld en Nederland is altijd wel 
vertegenwoordigt op de Olympische spelen. 
Natuurlijk weten we nog niet of de heren- en 
damesteams zich gaan kwalificeren voor Pa-
rijs, maar voor hier in Reusel maakt dat ook 
niet veel uit. Wij zijn een regionaal team en 
mikken vooral op de breedtesport, al plopt er 
af en toe wat talent op, die dan door kunnen 
stromen naar de landelijk spelende clubs.”

Voor de speldag op zondag 16 april is aan-
melding niet nodig. Van 10.00 tot 14.00 uur is 
iedereen welkom in de Optisporthal, Schuts-
boom 1 in Reusel om te kijken, maar zeker ook 
om mee te doen.

Nevobo bij volleybalvereniging 
Pegasus over de vloer

HAPERT - Fiet-
sen is populair 
en nu je na co-
rona weer in 
groepen mag 
fietsen is nú 
het moment 

om aan te sluiten bij een vereniging. Denk 
dan eens aan TWC Hapert. Je kunt 4 weken 
op proef meefietsen, zodat je kunt sfeer-
proeven.

Fietsen kan eenvoudig in je eentje of samen 
met vrienden of collega’s. Maar wil je vaker 
fietsen, je fietstechniek verbeteren of nieuwe 
routes ontdekken? Dan is TWC Hapert iets 
voor jou. Er is niet alleen veel kennis aan-
wezig, je kunt er altijd samen met anderen 
fietsen. 

Andere voordelen van het fietsen bij een ver-
eniging, waar je misschien nog niet aan ge-
dacht hebt:
-  Nooit meer alleen een bandje wisselen of 

stoempen tegen de wind
- Veilig fietsen leer je in een groep
- Stok achter de deur
- Vrijblijvend kennismaken

Voor iedereen een geschikte groep
Bij TWC Hapert is er voor ieder wat wils. De 
club rijdt in verschillende groepen met een 
maximale groepsgrootte van 12 personen. 
De gemiddelde snelheden variëren van ge-

middeld 26 tot 34 km/h. Per snelheidsgroep 
wordt er vooraf ook een afstand bepaald. Er 
zijn clubritten op zaterdagmiddag, zondag-
ochtend, dinsdagavond, woensdagmiddag 
en donderdagavond. Altijd wordt er vertrok-
ken bij de MFA Hart van Hapert, Oude Pro-
vincialeweg 21 in Hapert. 

Ook liefhebbers op de ATB komen ruim-
schoots aan zijn trekken met wekelijkse ge-
organiseerde ritten

Fiets vrijblijvend mee
Twijfel je nog of het fietsen bij een vereni-
ging iets voor jou is? Bij TWC Hapert kun je 4 
weken gratis meefietsen én zijn jij en je fiets 
tot € 500,- verzekerd, mocht er een ongelukje 
gebeuren.

Ons wielerseizoen op de racefiets start op za-
terdag 1 april. We hebben voor het komende 
jaar weer een mooi programma gemaakt en 
we hechten veel waarde aan veiligheid. Daar-
voor worden er dit voorjaar ook een aantal 
clinics georganiseerd voor zowel de begin-
nende als de ervaren wielrenner. 

Informatie en aanmelden
Enthousiast geworden? Meld je aan via on-
derstaande website-adres of stuur een e-mail 
naar info@twchapert.nl. We zorgen dan dat je 
alle informatie over onze club krijgt.

www.twchapert.nl

Begonnen met fi etsen? 
Fiets mee met TWC Hapert
Je kunt 4 weken op proef meefi etsen, 
zodat je kunt sfeerproeven!

Kempische hockeyers gezocht!
EERSEL - Het veteranenteam van Hockeyclub Eersel is op zoek naar een aantal nieuwe 
spelers van boven de 35 jaar. HC Eersel is de enige hockeyvereniging in de Kempen.

Volgend jaar bestaat de club 50 jaar en hiermee ook het veteranenhockey. Het team neemt 
deel aan de KNHB competitie op zondag. Iedereen die in het verleden heeft gehockeyd 
wordt van harte uitgenodigd om de stick weer op te pakken en contact op te nemen door 
een mailtje te sturen naar bestuur@hceersel.nl



2231 maart 2023

  WIST
     JE 
DAT...?

Kienen
in Bladel

Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 6 april  een 
kienmiddag. Deze wordt gehou-
den van 13.30 tot ongeveer 16.00 
uur in De Schouw, Emmaplein 2 in 
Bladel. 

U kunt voor informatie altijd contact 
opnemen met Marij Jansen. telefoon 
06 29183248.

Iedereen is van harte welkom. 

... er meer dan 
700 diersoorten 

uitgestorven zijn 
sinds het 
jaar 1500? 

Het grootste aantal 
in de VS. 

Dat aantal gaat 
zeker nog stijgen. 

Er zijn meer dan 
2000 bedreigde soorten 

en meer dan 
12.000 kwetsbare 

diersoorten.

ALLERHANDE

Onze duim gaat omhoog voor de jongeman uit de Van 
Gerwenstraat in Hapert die zaterdagavond naar de Trek-
kertrek in Reusel was geweest en het bier te lekker vond 
om na 2 biertjes te stoppen. Daarna twee taxi’s heeft ge-
mist en toch niet zijn auto heeft gepakt maar dat hele stuk 
is gaan lopen! 

Twee Stichting Tess-medewerksters van het toiletbeheer 

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

Een hele dikke duim omhoog voor het Nieuw Reusels Toneel. Speciaal voor onze blinde en 
slechtziende gasten hebben zij het toneelstuk ‘Van kwaad tot erger’ opgevoerd en met van 
tevoren kennismaking met de acteurs en het voelen van het podium. Een bijzondere ervaring 
en een zeer geslaagde avond! 

Stichting Wiezienie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hartelijk dank aan de groep wandelaars die onze rolstoelen over het draaipoortje aan de Kleine 
Beerze hebben getild, zodat we konden wandelen langs het beekje. Ook op de terugweg waren 
er opnieuw mensen die ons hielpen. Hartelijk dank! 

Gehandicapten platform Bladel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim gaat omhoog voor Gertjan van Hollandershoeve, Frank van de Spartelvijver, Michel 
van Outdoorpark Reusel en de wandelaars die aan de wandeltochten hebben meegedaan voor 
Nico Tijssen, die op 1 juni de Alpe d’Huzes gaat beklimmen. Dit allemaal om geld in te zamelen 
tegen kanker. Door jullie bijdrage kan hij een mooi bedrag overmaken naar KWF. Bedankt!

Nico en Peer Tijssen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omlaag voor degene die het lef heeft 
gehad om in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart 
de voorruit en zijruit van mijn auto te beschadigen met 
een (bak)steen. Auto stond geparkeerd in De Vliegert. 
Heb dan ook het lef om je te melden!

Een gedupeerde bewoner van De Voren

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

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep mensen uit 
de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

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

Zaterdag 15 april garagesale Eersel

De ‘Duim’ gaat omlaag
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De muziek van je leven en de hits van gisteren
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Kienen 
in

Hooge Mierde
Dinsdag 4 april om 13.30 uur bent 
u van harte welkom om te komen 
kienen in De Schakel  te Hooge 
Mierde.

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

KBO Hooge Mierde

Handwerken bij Stichting Wereld Wijd
REUSEL - Stichting Wereld Wijd start met ingang van vrijdag 7 april met handwerken.

Elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in D’n Aachterûm in Reusel. 

Zijn er nog mensen die graag komen handwerken, dan zijn ze van harte welkom!
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Met Frank op pad!
Frank is een gezellige 55-jarige man met een 
verstandelijke beperking en autisme, wonend 
op woonpark “Donksbergen” in Duizel.

Frank heeft weinig sociale contacten en is 
daarom op zoek naar iemand die leuke acti-
viteiten met hem wil ondernemen. Zijn grote 
hobby’s zijn jokeren in het restaurant op het 
park, de bussen van het “OV” bekijken en 
Brabantse autotochten maken. 

Sta je stevig in je schoenen, “zeg je wat je 
doet en doe je wat je zegt”? Dan ben jij die-
gene die Frank zoekt! 

Info bij Patricia Peters van Lunet: telefoon 
088-551 5610 of vrijwilligerswerk@lunet.nl

* * *

Paardenliefhebber gezocht
Bart, een 70-er uit Vessem, is een aardige en 
eerlijke man. Zijn grootste hobby is paarden-
sport. Tegenwoordig gaat Bart veelal bij wed-
strijden kijken. 

Kortgeleden is zijn zoon overleden en dit was 
de persoon waarmee hij veelal op pad ging. 
Nu zoekt Bart iemand waarmee hij paarden-
sport wedstrijden of een vrijmarkt kan bezoe-
ken, een terrasje kan pakken of een frietje kan 
gaan eten. 

Verder staat Bart ook open om nieuwe din-
gen te proberen.

Info bij Roel Struijk van MEE: 088-465 3555 
of Linck@meedemeentgroep.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

in de regio

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

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

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

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

De cursus wordt gegeven op dinsdagen 
9, 16, 23 en 30 mei en donderdagen 1, 8, 15 en 
29 juni. Aanvang is om 19.30 uur. Voor aanmel-
den of meer informatie kunt u contact opne-
men met Ria Lavrijsen, telefoon 06-12675896 
en email: secretariaat@ehbo-hapert.nl

Start 
EHBO-cursus bij 
Afdeling Hapert
Bij voldoende aanmeldingen!

Melding i.v.m.
aanleg glasvezel: 

Beste kijkers, 

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

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

www.kempentv.nl/uitzending

ZONDAG 2 APRIL T/M MAANDAG 29 MEI
EXPOSITIE ‘BEELDEN IN DE 
KRUIDENTUIN’
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2, 
Eersel. Open: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur, 
za. en zo. 13.00-17.00 uur. Entree: volw. € 7,50; 
13 t/m 18 jaar € 2,50; t/m 12 jaar gratis.
Unieke beelden (keramiek en steen) van
Antonette en Fon Sanders.

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: € 3,00; 
Met diverse themaposters, 
nostalgische foto's en objecten. 

TOT VRIJDAG 5 MEI
EXPOSITIE VAN BEELDEND 
KUNSTENAAR KARIN ANTONISE
Locatie: D’n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Tijd: ma. t/m vr. 09.00-11.30 uur en ma., di., wo. 
en vr. 19.00-23.00 uur. Gratis entree. 

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

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

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

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

EXPO VERMELDEN?
MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

SAMEN FIETSEN HAPERT
(duofietsen) gaat van start

 in de week van 17 april. 

Geef je op als 
vrijwilliger of als gast 

bij Ad van de Ven 06-30736420, 
Henk van de Ven  06-30027075

of email naar 
info@samenfietsenhapert.nl. 

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359Markt 4

TIN SIGNS

ZONDAG 2 APRIL

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

1E IMANTS GRENSTRAIL
Start en finish: sportpark Den Hoek,
Sportpark 7, Reusel. Tijd: 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).

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

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)!  

VRIJDAG 7 APRIL 
ZATERDAG 8 APRIL
ZONDAG 9 APRIL
MAANDAG 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 8 APRIL
ZATERDAG 15 APRIL

KINDERMIDDAG 100 JAAR EFC
Locatie: museumtuin De Acht Zaligheden, 
Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.00-16.30 uur.
Gratis entree. Met o.a. penalty schieten,
dribbelparcours afleggen en voetbaltafelspel. 

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.

VOORJAARS-KOOPZATERDAG
HAPERT
Locatie: centrum Hapert. Tijd: 10.00 uur.
Gratis entree. Tussen de kramen van de
winkels kan je zelf je kleedje neerleggen
voor je rommelmarktspulletjes.

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

ZONDAG 16 APRIL

VOORJAARSWANDELING 
NO-LIMITS
Start: De Tipmast, De Tipmast 48a, Bladel.
Vertrektijd: 2-5 km 09.00-11.30 uur, 10 km
09.00-10.30 uur. Inschrijfgeld: t/m 13 jaar
gratis, vanaf 14 jaar € 4,00 (contant).
Inbegrepen: appelflap. Koff ie/thee en 
ranja gratis!

ZONDAG 23 APRIL

ALPE D’HUZES LIVE BENEFIET
MUZIEKFEEST
Locatie: Beerze Brouwerijtuin, De Gouden
Leeuw, Jan Smuldersstraat 24, Vessem.
Entree: € 5,00. Aanvang: 13.00 uur.
Met Zjoem, JW Roy, Vintage, Die Jellowbend.
Inclusief BBQ!
  

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!

DONDERDAG 4 MEI

DODENHERDENKING 
HOOGELOON
Locatie: Valensplein, Hoogeloon.
Tijd: 19.45 uur. Hoogeloon herdenkt de
slachtoff ers van oorlog en vervolging.
Om 20.00 uur kranslegging.

EventsEvents
theatertheater

zaterdag 8 april

NIELS VAN DER GULIK & 
FRANK KOOIJMAN
Central Park - The Story of
Simon & Garfunkel (muziek)
Niels en Frank vertellen het verhaal en 
spelen de nummers uit het concert van 
Simon & Garfunkel in Central Park.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

zaterdag 22 april

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

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

Aanvang: 14.30 uur - Entree: € 10,00
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Roijmans Bronzen Sculpturen

UITVERKOOP 

10 APRIL
2E PAASDAG

12 - 17 UUR

Kortingen tot 70%
Wilhelminalaan 12 • Reusel

Telefoon: 06-27433732

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Als Anja Versteeg begint te ver-
tellen over haar lange onderwijscarrière 
buitelen de woorden over elkaar heen. In 
één lange enthousiaste stroom vertelt ze 
over ‘haar’ kinderen, die haar allemaal na 
aan het hart liggen. Eén voor één lepelt ze 
herinneringen op, anekdotes, die niet al-
lemaal in de krant mogen want haar leer-
lingen zijn speciaal, bijzonder. Haar hele 
werkzame leven lang heeft ze op de school 
voor speciaal basisonderwijs gewerkt en 
als ambulant begeleider voor het Centrum 
Passend Onderwijs van Kempenkind. En 
nu het tijd is om te stoppen, kijkt ze graag 
een keer terug.

Emotie
Anja ging naar de Pedagogische Academie 
en kwam tijdens een stage met kinderen in 
aanraking die gedrags- en leerproblemen 
hadden. “Meteen vanaf het allereerste mo-
ment dat ik met die kinderen ging werken, 
wist ik het: dit zijn ‘mijn’ kinderen”, herinnert 
Anja zich. Ze wordt er zelfs een beetje emo-
tioneel van. “Ze ráken me, ze doen iets met 
me”, legt ze uit. “Ze staan op achterstand en 
moeten dubbel zo hard vechten om ergens 
te komen. Het is fantastisch om deel uit te 
mogen maken van hun leer- en groeiproces.”

Hart verpand
Ze begon na haar afstuderen aan de Parcival-
school, toen nog op de Leemskuilen geves-
tigd. “Ik kwam in een mannenbolwerk terecht, 
het was een fantastische school. We hadden 
klimbomen en een oude bus waarin de kin-
deren konden spelen.” De school kreeg een 
nieuwe plek, toevallig in de periode dat Anja 
er tweeënhalf jaar uit ging voor de geboor-
te van haar kinderen. Na de geboorte van de 
derde is ze met haar gezin terug naar Vught 
verhuisd waar alle familie woonde. “Heel 
even heb ik overwogen om dichterbij huis 
een baan te zoeken maar ik had mijn hart al 
verpand aan de Bladelse school. De reistijd 
was te overzien dus dat was geen probleem.”

Waardevol zijn
Inmiddels was de school aan het Biezeveld 
gebouwd en stroomde Anja weer in. “In 1985 
kregen we de eerste computers waar ik nog 
helemaal niets mee kon. Maar ik wilde altijd 
alles leren dus ging in de kerstvakantie zo’n 
apparaat mee naar huis en heb mezelf er 
wegwijs op gemaakt. Ik maakte het misboekje 

voor de kerk om te oefenen. Nu kan ik ermee 
werken, al blijf ik hulp nodig hebben als het 
niet gaat zoals ik wil. Weet je wat zo mooi is 
aan deze school? Dat de leerlingen mij dan 
helpen, bijvoorbeeld met het digibord. Ape-
trots zijn ze als zij iets kunnen dat de juf niet 
kan. Ze ervaren dat ze waardevol zijn en dat is 
toch de basis van het mens-zijn?”

Ambulant begeleider
Anja begon als groepsleerkracht. In het kader 
van Weer Samen Naar School startte een 
proef met het geven van ambulante begelei-
ding op reguliere basisscholen. Ze werd hier-
voor gevraagd door de directeur en na evalu-
atie besloot men deze vorm van begeleiding 
binnen Kempenkind aan te bieden. Ze bleef 
studeren en werd uiteindelijk ambulant bege-
leider. “Nog steeds geef ik les voor groepen 
op mijn eigen school en in het regulier ba-
sisonderwijs. Soms ook samen met de leer-
kracht. Mijn grootste uitdaging vind ik in het 
wijzer maken van collega’s en het individueel 
begeleiden van leerlingen. Sinds de regeling 
‘passend onderwijs’ ingevoerd is, moeten 
leerlingen met een uitdaging zoveel mogelijk 
naar het regulier basisonderwijs. Niet elke 
leerkracht heeft de juiste skills geleerd om 
met deze doelgroep om te gaan. Mijn taak is 
het om ze die skills te leren.” 

Het leven begrijpen
Anja geniet het meest als ze kinderen les 
mag geven. “Ik ben de laatste jaren bezig ge-
weest met lessen over Mindset. Dat zijn een 
soort levenslessen waarin onder andere te-
rugkomt dat het oké is om fouten te maken, 
dat je daarvan kunt leren. Ik vertel over mijn 
eigen fouten en gebruik die in de lessen om 
te laten zien dat bij mij ook niet alles goed 
gaat. Laatst nam ik een mislukte taart mee 
naar school. Geen idee wat ik verkeerd had 
gedaan, maar het was een misbaksel. Zegt 
een leerling: ‘Juf, dat de taart is mislukt, wil 
toch niet zeggen dat ie niet lekker is.’ Kijk, dan 
heb je al begrepen waar het om gaat in het 
leven. Dat we allemaal waardevol kunnen zijn 
op onze eigen manier.”

Het verschil maken
Anja heeft grote veranderingen gezien in het 
onderwijs en is blij dat ze onderdeel heeft 
mogen zijn van die verandering. “Met kleine 
stapjes kun je het verschil maken. Met som-
mige leerlingen van vroeger heb ik nog wel 
eens contact. Ik moet zeggen dat het contact 
vroeger echt anders was; we gingen regel-

matig op huisbezoek. Als je ziet waar een 
kind vandaan komt, leer je het vaak beter 
begrijpen. De meest bijzondere ervaring was 
een gesprek samen met een collega en de 
ouders in een caravan.”

Afscheid
Het moment van afscheid nemen is geko-
men. “Ik ben 67 en ik mag stoppen. Ik zou 
gerust door kunnen maar op een bepaald 
moment is het goed geweest. Er komt nu tijd 
voor andere dingen. Ik heb even overwogen 
om een aantal uren iets te blijven doen of bij 
bepaalde projecten maar heb toch besloten 
het niet te doen. Ik moet geen Heintje Davids 
worden. Voor mijn afscheid was mijn wens 
om een lezing door Judith Visser, een schrijf-
ster met autisme, te organiseren. Samen met 
mijn collega’s van de Piramide, de collega’s 
van het Centrum Passend Onderwijs en een 
aantal oud collega’s en ouders ‘vier’ ik zo mijn 
afscheid. Voor mij is dat een waardevolle ma-
nier van afscheid nemen.”

Met trots terugkijken
Anja kijkt uit naar de tijd die komen gaat. “Ik 
ben samen met een collega op ukelele-les 
gegaan, nu krijg ik meer tijd om te oefenen. 
Met mijn man ga ik naar Noorwegen op va-
kantie en daarna zie ik het wel. Ik heb nog 
nergens ‘ja’ tegen gezegd maar ik weet zeker 
dat er iets leuks of moois op mijn pad komt. 
Ik ben graag van betekenis en zo kijk ik ook 
terug op mijn carrière, dankbaar dat ik voor 
kwetsbare kinderen hopelijk een verschil heb 
mogen maken.” 

Ze heeft voor álle leerlingen nog een present-
je. “Ik heb voor iedereen iets gekocht dat ze 
kunnen maken en waar ze daarna met trots 
op terug kunnen kijken. Iets blijvends. Zoals 
mijn herinneringen aan mijn schoolcarrière, 
ook blijvend zijn. Ik ben super trots op álle 
leerlingen.”

Iedereen is waardevol 
op zijn eigen manier
Anja Versteeg neemt afscheid van lange 
carrière op het speciaal basisonderwijs

Anja geniet het meest als ze kinderen les mag geven. “Ik ben de laatste jaren bezig geweest met lessen over Mindset. 
Dat zijn een soort levenslessen waarin onder andere terugkomt dat het oké is om fouten te maken, dat je daarvan kunt 
leren. Ik vertel over mijn eigen fouten en gebruik die in de lessen om te laten zien dat bij mij ook niet alles goed gaat. 
Laatst nam ik een mislukte taart mee naar school. Geen idee wat ik verkeerd had gedaan, maar het was een misbaksel. 
Zegt een leerling: ‘Juf, dat de taart is mislukt, wil toch niet zeggen dat ie niet lekker is.’ Kijk, dan heb je al begrepen waar 
het om gaat in het leven. Dat we allemaal waardevol kunnen zijn op onze eigen manier.”

AFSCHEID

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl
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HOOGELOON - Heeft u ook een fiets in de 
schuur staan die niet meer gebruikt wordt? 
Of een kinderfiets waar uw kind allang uit-
gegroeid is? Bent u op zoek naar een gro-
ter model? Heeft uw zoon of dochter een 
middelbare schoolfiets nodig of hebt u een 
kinderstoeltje wat overbodig is? Dan is de 
fietsenbeurs echt iets voor u!

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

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

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

Zondag 2 april 
tweedehands fi etsenbeurs Hoogeloon

Op maandag 20 maart werden twee leden van EHBO-vereniging Bladel 
in het zonnetje gezet. John Knapen (midden) is 25 jaar lid van de vereniging 
en oud-voorzitter Kees van Rooij (rechts) trad na 12 jaar terug uit het bestuur.
(links: voorzitter Chris Kraaijvanger). Foto gemaakt door Elly Heesterbeek.

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

Informatieavond

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert nodigt alle inwoners van Hapert uit voor 
de openbare klankbordgroep, die wordt gehouden op woensdag 5 april 2023 om 
19.30 uur in de MFA “Hart van Hapert”.

De agenda voor deze avond luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen mutaties GBOH-bestuur per 1 januari 2023

2. Vaststelling notulen openbare klankbordgroep van 14 december 2022 
    Deze zijn te raadplegen op www.gboh.nl.

3. Mededelingen naar aanleiding van actualiteiten in en om Hapert:
 • Programma College van B & W
 • Wonen, waaronder CPO-project Hapert
 • Verkeerscirculatieplan 
 • Stand van zaken herstructurering Oude Provincialeweg/N284
 • Toelichting warmtevisie door Alexsej Garczynski

4. Kennismaking jeugdcoaches

5. Presentatie: “Hoe krijgen we jongere generaties actief voor vrijwilligerswerk”
    Presentatie door Dianne Coolen. Zij zal ook vragen uit de zaal beantwoorden.

6. Rondvraag en sluiting

De aanwezigen worden tijdens de bijeenkomst ruimschoots in de gelegenheid gesteld 
om vragen te stellen. Wij nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Bestuur Georganiseerd Burger Overleg Hapert

BERGEIJK - De award is een publieksprijs 
waarbij de winnaar wordt gekozen door 
bruidsparen, zodat er wordt beoordeeld 
op de directe en persoonlijke ervaring van 
de bruidsparen. Voor een nominatie moet 
er een score van een 8 of hoger zijn.

De Top Trouwbedrijven Award is voor Trouw-
ringenVoordeel.nl de manier om aan de 

bruidsparen te laten zien dat onze service uit-
blinkt in de trouwbranche. 

Waarom is dit zo’n prachtige 
onderscheiding? 
Dit is echt een bekroning op ons werk en daar 
zijn we natuurlijk super trots op. De award 
toont aan dat wij de beste service en prijs/
kwaliteitverhouding hebben. Om dit te vieren 
hebben we de hele maand vol waanzinnig 
veel korting, hele scherpe acties. Wij beho-
ren tot één van de grootste en voordeligste 
trouwringenleveranciers van Nederland en 
België.

Trouwringenvoordeel: de ultieme beleving 
met persoonlijke aandacht
Wat wij als trouwringenspecialist erg belang-
rijk vinden, is de beleving die onze klanten bij 
ons hebben. Wij willen niet alleen dat onze 
klanten de deur uit lopen met een geschikte 
trouwring, maar ook met een fijn gevoel en 
een positieve ervaring bij ons bedrijf. We zijn 
daarom trots dat we een beoordeling hebben 
van maar liefst een 9.4***** Wij staan dan ook 
garant voor uitmuntende service voor, tijdens 
en na het plaatsen van een order.

Breng je liever een bezoek aan één van onze 
vestigingen? Dat kan! Maak snel een af-
spraak in onze vestiging in Bergeijk. Alleen 
op afspraak! Of bestel eenvoudig jullie dro-
omringen online. Kijk snel op

www.trouwringenvoordeel.nl

TrouwringenVoordeel.nl 
is winnaar van de Top 
Trouwbedrijven Awards 2023

EERSEL - Met plezier nodigt Diny Jacobs 
eenieder uit om haar schilderijen en iconen 
te komen bekijken op zondag 9 en maandag 
10 april, van 11.00 tot 17.00 uur, in haar atelier 
Het Witte Kalf, Lage Heide 6 in Eersel. 

Inmiddels maakt ze ongeveer 20 jaar schilde-
rijen van koeien, mensen en natuur. Ze heeft  
de Academie voor Schone Kunsten gevolgd. 
Ze schildert in het atelier Het Witte Kalf in  
Eersel. Het mooiste is om personen en die-
ren te laten leven op het doek. De titel van 
de tentoonstelling is ‘Met plezier’ omdat Diny 
veel plezier beleeft aan het kijken, fotografe-
ren en uitwerken op doek met olieverf van de 

indrukken uit de natuur. Verder biedt het in-
spanning en ontspanning. 

In 2013 is Diny begonnen zicht te bekwamen 
in het maken van iconen.  Verschillende jaren 
volgt ze les aan een iconenatelier en het boeit 
haar steeds meer. Van een kennis heeft ze 
oude planken gekregen uit een kalverenstal. 
Deze planken schuurt ze glad en bewerkt ze 
totdat het een goede ondergrond is voor een 
icoon. Een icoon wordt gemaakt met blad-
goud en ei tempera. Het geeft een mooi ef-
fect. Bij het maken van iconen heb je minder 
vrijheid van werken omdat je de oude traditie 
volgt. 

Paastentoonstelling ‘Met plezier’
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holtman   
Kerkstraat 4, Reusel 
0497 643 309

laat je nachtlenzen 
nu gratis aanmeten*
*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

ervaar de 
vrijheid van
nachtlenzen

4 t/m 15 april

  
Sniederslaan 25C, Bladel
0497 383 353

  

Markt 62, Hapert 
0497 360 833

nachtlenzen corrigeren je 
ogen terwijl je slaapt. zo 
hoef je overdag geen bril of 
lenzen te dragen. 

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Terug van heel eventjes weg-
geweest: de Fiets Foto Puzzeltocht van 
Blaal2BeatCancer. Dit jaar anders dan 
voorheen, namelijk in het voorjaar. Heer-
lijk fietsen langs de mooiste plekjes in de 
regio en daarbij op zoek naar markante 
en opvallende bezienswaardigheden waar  
Jeroen Kalsbeek en Marco van der Heijden 
foto’s van hebben gemaakt.

Zweten
Deelnemers van vorige edities worden er 
nog wel eens zwetend wakker van: ze dro-
men over de foto’s die ze niet hebben kun-
nen plaatsen. Organisatoren Marco van der 
Heijden en Jeroen Kalsbeek vertellen het la-
chend: “Er zit elk jaar wel minimaal één foto 
in die héél lastig te vinden is, maar of men-
sen er nou zwetend van wakker worden? We 
doen ons best om de tocht zo uitdagend mo-
gelijk te maken. Te makkelijk is ook niet leuk 
of wel? We horen van deelnemers die zó met 
elkaar aan het kletsen zijn, dat ze vergeten 
goed om zich heen te kijken. En we horen van 
deelnemers die de tocht vier keer rijden om 
toch ook echt die laatste foto op de juiste plek 
te kunnen zetten. Maar iedereen is het erover 
eens: het is heel leuk om mee te doen aan de 
Fiets Foto Puzzeltocht.”

Verplaatst naar het voorjaar
Voorgaande jaren werd de tocht in het najaar 
uitgezet. “We hebben geluisterd naar de deel-
nemers en de tocht een keer verplaatst naar 
het voorjaar. Mensen vinden het leuk om een 

bezoekje aan een terras te brengen tijdens 
het fietsen en in het najaar is het daar nét 
vaak niet warm genoeg voor. We verwach-
ten dat nu we de tocht verplaatst hebben, 
er nóg meer deelnemers zullen zijn en dat ik 
goed nieuws voor het goede doel.” Marco is 
in training voor Alpe d’HuZes, Jeroen slaat 
een jaartje over en samen proberen ze zo-
veel mogelijk geld in het laatje te brengen. 
“Dat doen we altijd als team gezamenlijk en 
daarbij heeft elk teamlid een eigen activiteit. 
Jeroen en ik vinden dit heel leuk en daarom 
organiseren we weer deze puzzeltocht.”

Korte uitleg
Het principe is simpel: je koopt bij Primera 
Bladel of Visit Bladel de route met foto’s. Er 
zijn twee mooie tochten uitgezet, eentje van 
20 kilometer en eentje van 40 kilometer. Zo’n 
route kost € 7,50 en is te koop tussen 1 april en 
31 mei. Wanneer je fietst mag je helemaal zelf 
bepalen, net zoals met wie je fietst. De foto’s 
die meegeleverd zijn bij de route moet je in de 
juiste volgorde langs de route plaatsen. Goed 
opletten dus. Uiterlijk 1 juni moet de oplossing 
binnen zijn op Kamille 19 in Bladel (gewoon in 
de brievenbus) en in de tweede week van juni 
wordt bekendgemaakt wie er met de hoofd-
prijs – een cadeaubon van € 100,- van De Ne-
gende Zaligheyt in Bergeijk voor allebei de 
afstanden – vandoor gaat. Reden genoeg om 
de route snel te gaan halen en lekker op de 
fiets te springen.

Fietsen
Terwijl heel de regio met verrekijkers langs 
de wegen in de regio fietst, trainen Marco 

en Jeroen even lekker door. Jeroen fietst met 
Marco mee op trainingen maar zal niet naar 
de Alp gaan deze keer. In de eerste week van 
juni wordt Marco met zijn gezin Frankrijk ver-

wacht voor weer een mooie editie van Alpe 
d’HuZes. Ze wensen de deelnemers aan de 
Fiets Foto Puzzeltocht heel veel plezier en 
succes.

Speuren langs de route
Voorjaarseditie van de Fiets Foto Puzzeltocht van Blaal2BeatCancer

Voorgaande jaren werd de tocht in het najaar uitgezet. “We hebben geluisterd naar de deelnemers en de tocht een keer 
verplaatst naar het voorjaar. Mensen vinden het leuk om een bezoekje aan een terras te brengen tijdens het fietsen en 
in het najaar is het daar nét vaak niet warm genoeg voor. We verwachten dat nu we de tocht verplaatst hebben, er nóg 
meer deelnemers zullen zijn en dat ik goed nieuws voor het goede doel.”

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

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

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

ZONDAG 2 APRIL VLOOIENMARKT
Tennishal Eindhoven noord, Vijfkamplaan, 
Eindhoven. Bomvol! 9-16 u. Entree: € 2.50 p.p.
www.timmermansevenementen.nl

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

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

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

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

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.

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.

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.

Lowa Goretex wandelschoenen, maat 38, laag 
model, z.g.a.n. € 40,-. Tel. 06-23314222.

Parkside telescopische heggenschaar zonder 
accu, nieuw in doos. € 100,-. Tel. 06-22091416.

Parkside elektrische heggenschaar, nieuw in 
doos. € 50,-. Tel. 06-22091416.

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

Weber BBQ 3pt met wieltjes, doorsnee 46 cm, 
h. 68 cm, als nieuw, met toebehoren, € 75,-. 
Tel. 06-20999138.

Elektrische Bosch grasmaaier met opvangbak, 
br. 32 cm. € 30,00. Tel. 06-29030855.

Nieuwe elektrische houtschaafmachine. 
€ 100,-. Tel. 06-34412325.

Verrijdbare ijzeren werktafel, L 2.17, Br. 0.68, H 
0.89. € 75,-. Tel. 0497-388477.

Motoraanhanger, gegalvaniseerd, geremd, 
1-assig, geschikt voor 2 tot 3 motoren, z.g.a.n. 
€ 500,-. Tel. 0497-388477.

Hondenbench, 76 x 51 x 46 cm. 
Tel. 06-12381169.

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.

GEVONDEN: Destil huissleutel met 
sleutelhanger, afbeelding trapwoning, op pad 
naar Dr. Cramerstraat, Bladel. Tel. 06- 13533094

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Kinderstoel en 
autostoeltje. Tel. 0497-388477.

GRATIS AF TE HALEN: Gebruikte vrieskast.
Tel. 06-53488052.

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

GEVRAAGD: Goedwerkende naaimachine. 
Tel. 06-85174164.

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.

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: Grote kamerplanten. Het mogen 
ook hangplanten (met groot blad), cactussen of 
vetplanten zijn. Tel. 06-43717251.

GEVRAAGD: Verhuisdozen. Tel. 06-23279208.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GRATIS

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

VERLOREN

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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De grootste relax 
specialist van Brabant 

Altijd 250 stoelen 
direct uit voorraad  

Nederlandse Merken 
De Toekomst - Gealux

Maat XS tot XXL
Voor de deur parkeren 

DITZIT.NL  

Dinsdag t/m zaterdag 
10 - 17 uur

Dorpsstraat 15 Riethoven 040-2013103 

Wij gaan ons magazijn aanpassen 
Daarom nu  

15-50% korting* 
Op onze voorraad Relaxfauteuils 

Banken en eetkamer stoelen 
* korting over de adviesprijs en alleen in de winkel op=op
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Petrusklepel
Ik zeg wel eens: ‘De Mis is het mooiste wat 
er is.’ Maar ik realiseer mij ook dat er mensen 
zijn voor wie de Mis zo ongeveer het ergste is. 
Daarom gaan ze alleen als het moet en dan 
nog met tegenzin. Ik zie daar twee redenen 
voor. De Mis is er in de loop der jaren niet 
mooier op geworden. Praten, praten, praten 
i.p.v. verstilling en goddelijke symboliek. Wie 
niet het gevoel heeft God aan te kunnen raken 
in de liturgie en ontzet te worden, die mist 
iets belangrijks. Maar het kan ook zijn dat 
mijn ziel het licht van God niet meer zo goed 
verdraagt. Dat licht schijnt nog steeds in de 
Mis, zij het dan bescheidener. Wie niet heeft 
leren genieten van de Mis, is nog niet klaar 
voor de hemel. De vreugde van het samen 
God prijzen moeten we als mens leren. Het 
is de poort naar de hemel. De Goede Week 
is liturgisch de mooiste week van het jaar. Ik 
hoop dat je het mee mag ervaren: met Jezus 
te lijden, sterven én verrijzen.

Pastoor Schilder

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)
  Palmprocessie met communicanten 
                 en andere kinderen (zie website)

Maandag 3 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid
19.00 uur: Bladel, Kerk, Biechtgelegenheid 
                 met gastpriesters (tot 20.00 uur)

Dinsdag 4 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 5 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Chrismamis St. Jan Den Bosch

Witte Donderdag
Donderdag 6 april
08.30 uur: Bladel, Kerk, Morgengebed
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsviering
- Nel Goossens (f)
19.00 uur: Bladel, Kerk, Eucharistieviering

Goede Vrijdag
Vrijdag 7 april
08.30 uur: Bladel, Kerk, Morgengebed
15.00 uur: Casteren, Kerk Kruisweg 
                 met groep 7-8 St. Janschool
15.00 uur: Bladel, Kerk, Kruisweg  
                 (m.m.v. Dameskoor)
15.00 uur: Hapert, Severinuskapel, Kruisweg  
                 (m.m.v. Levenslust)
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk, Kruisweg 
                 (m.m.v. Gemengd Koor)
19.00 uur: Bladel, Kerk, Herdenking van het 
                 lijden en sterven van de Heer
                 (m.m.v. Herenkoor)

Paaswake
Zaterdag 8 april
21.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. Herenkoor)

Hoogfeest van Pasen
Zondag 9 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Klankbord)
09.30 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                  (m.m.v. Gemengd Koor)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Dameskoor met cantor)
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel (m.m.v. 
                Gemengd Koor, onder voorbehoud)

Tweede Paasdag
Maandag 10 april
09.30 uur: Netersel, Kerk H. Antonius en 
                  Brigida (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Saff ier)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 8 en 9 april)

Bladel zondag:
- Jan Jansen en Jo Jansen-Willems 
  en dochter Nanny
- Antoon en Cato van Rooij, hun kinderen 
  Nico, Frans en Peter en hun schoondochters 
  Jeanne en Ria
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gert, Koosje 
  en Doortje (nms. Yvonne en Karin)
- Peter Simon Deutschmann
  en overleden familieleden
- Piet Veron
Hapert:
- Pastoor Van Vroonhoven
Hoogeloon:
- Lena van Hoof
- Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)
- Miet van de Vondevoort-Timmermans (f)
- Overl. fam. Van Antwerpen-Timmermans (f)
- Willem en Maria Kohl-Schrijvers en hun 
  overleden zonen Winand, Leo en Jo
- Uit dankbaarheid
Netersel
- Cornelis en Cato Waalen (nms. kinderen, 
  klein- en achterkleinkinderen)

Mededelingen:
-  Er liggen achterin de kerk roosters voor de 

vieringen in de Goede Week; de mooiste 
week van het jaar voor wie het van harte 
meebeleeft.

-  1e Paasdag mogen kinderen paaseieren zoe-
ken in de pastorietuin na de mis van 11.00 uur.

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.)

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

Zaterdag 1 april
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken in onze parochie

Palmzondag
Zondag 2 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Jaan Vosters-Huijbregts
- Overleden ouders Laarakker-Sijmons 
  en overleden kinderen
- Voor de overleden leden van 
  Buurtvereniging De Lokbossen
- Overleden ouders Bert Coppens en Paula 
  Coppens-Esser en hun kinderen Jan, 
  Annie, Pierre en Willie
- Diny van de Pol-Cornelis (vw. verjaardag)

Maandag 3 april
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 4 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 5 april
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Witte Donderdag
Donderdag 6 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Ad van Gompel (vw. sterfdag)

Goede Vrijdag
Vrijdag 7 april
15.00 uur: Kruisweg 
19.00 uur: Goede Vrijdag plechtigheden

Paaszaterdag
Zaterdag 8 april
21.00 uur: Paaswake 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Miet Lauwers
- Henk van Loon
- Gerrit Sanders en 
  Miet Sanders-van den Borne

Hoogfeest van Pasen
Zondag 9 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
11.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Overleden familie Maas-Heesters
- Jacoba Swaanen
- Jaargetijde Ad Hesselmans en overleden 
  familie Hesselmans-van Poppel
- Gust Lavrijsen
- Noud Poppeliers
- Overleden ouders De Kroon-Bierens 
  en dochter Stien
- Overleden ouders Bert Coppens en Paula 
  Coppens-Esser en hun kinderen Jan, 
  Annie, Pierre en Willie
- Henk Souwen

2e Paasdag
Maandag 10 april
09.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria

Mededelingen:
-  In verband met Pasen is er deze maand 

geen koff iedrinken.
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

INFORMATIEF

EERSEL - Datum: donder-
dag 13 april. Locatie: De 
Eikenburg, Eikenburg 10 in 
Eersel.Aanvang: 19.30 uur, 
zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals 
koff ie en thee.

Na de diagnose dementie word je je bewus-

ter dat het leven eindig is. Er begint langzaam 
een periode van afscheid nemen. Afscheid 
van vaardigheden, toekomstplannen en ge-
woontes die vanzelfsprekend leken. 

Hoe ga je om met gevoelens van verlies en 
rouw? Een geestelijke verzorger deelt inzich-
ten en er is ruimschoots de tijd voor het stel-
len uw van vragen.

Rouw en verlies bij dementie

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

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

Op 19 april organiseert Mantelzorgcafé Ha-
pert daarom een themabijeenkomst over 
leven met een verliesverwerking. Vanaf 19.00 
uur gaan we van start in de kerkzaal in het 
MFA Hart van Hapert. Onder begeleiding 
van Beate Rose, geestelijk verzorger, worden 
situaties van verlies met elkaar besproken.  
Heb jij behoefte om je verhalen te delen? En 
herkenning en erkenning te vinden bij ande-

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

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

Het Mantelzorgcafé Hapert is er voor alle 
mantelzorgers die binding hebben met Ha-
pert. Dat kan zijn dat je zorgt voor iemand uit 
Hapert, je als mantelzorger woont in Hapert 
of je zorgt voor iemand die zorgt ontvangt in 
Hapert, bijvoorbeeld op de zorgboerderij. 

Heb je vragen of ideeën met betrekking tot 
het Mantelzorgcafé, stuur dan een mail naar 
secretaris@deouwepastoriehapert.nl

Themabijeenkomst over leven 
met verliesverwerking

www.pc55.nl 
goed om te weten

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken
 09.30 uur-12.00 uur: jaarvergadering bestuur Stg. d’Ouwe Pastorie
  10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.00 uur-17.00 uur: biljartcompetitie D’n Engel
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
 15.15 uur-16.30 uur: 1ste communie voorbereiding
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
  10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff iedrinken/praatje maken
  14.00 uur-16.00 uur: computercursus Digisterker, bibliotheek

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

Na de middag voortaan gesloten

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

AGENDA 

MAANDAG 3 APRIL 
T/M 

VRIJDAG 7 APRIL

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
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 2 april: 10.00 uur. Ds. P. van Winden uit Soest (regio-predikant)
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

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- 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, opa en oma Van den Bijgaart,
  Sjef Hooijen, Jos en Corry en
  Martien van Schagen.
- Zondag 23 april: 10.00 uur.

Na deze vieringen is er gelegenheid om 
samen koff ie/thee te drinken. U bent van 
harte welkom.

LET OP: de Kruisweg van de gebedsvierin-
gengroep is op vrijdag 7 april, om 15.00 uur, in 
De Poel in Netersel.

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

Gebedsvieringengroep Netersel
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autoverhuur in Duizel 

Autohopper Duizel
Ganzestaartsedijk 8 | 5525 KC | Duizel

www.autohopper.nl/node/1139

Welke mobiele topper huur jij bij 
Autohopper Duizel?

Autohopper is nog steeds springlevend in de 

Kempen. B.A.S. Mobiliteitsbeheer heeft het 

Hapertse autoverhuurbedrijf overgenomen 

en onder naam Autohopper Duizel een nieuwe 

vestiging geopend. En dat is goed nieuws, want 

Autohopper is het grootste verhuurbedrijf van 

Nederland met een uitstekend beoordeelde 

service en dienstverlening. 

Geen verrassingen achteraf 

Bij Autohopper kun je ook als particulier 

terecht om luxe, nieuwe auto’s voor één of 

meerdere dagen te huren. En heb je in het 

weekend een aanhangwagen, verhuisbus 

of trouwauto nodig? Ook dan ben je aan de 

Ganzestraartsedijk 8 in Duizel aan het juiste 

adres. Alle scherpe prijzen zijn inclusief btw, 

verzekeringen en pechhulp. Je hoeft als 

huurder dus niet bang te zijn voor verrassingen 

achteraf. Interesse? Bel (0800) 333 44 40 of 

mail naar reserveringen@autohopperduizel.

Nu actief in 
De Kempen!De Kempen!De Kempen!

Dak- en skikoffers

In samenwerking met Topspace biedt 

Autohopper Duizel nog een unieke 

mobiliteitsoplossing  voor vakantiegangers. 

Het is nu ook mogelijk om dakkoffers en 

fi etsdragers voor de zomervakantie en 

skidragers voor de wintersport te huren. 

Ga naar www.topspace.nl voor een 

reservering.

Verhuisbus
huren met
rijbewijs B?

Dat kan!
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DEZE ’BUITENLEVEN’ SPECIAL IS EEN UITGAVE VAN PC55

De special ‘BUITENLEVEN’ 2023 wordt verspreid in: 
Bladel - Casteren - Duizel - Hapert - Hoogeloon - Hooge Mierde - Hulsel - Lage Mierde - Netersel - Reusel - Vessem

Snoeperkestocht 

Meubels voor buiten

Overkappingen 

Snoeikalender

BEWAARNUMMER
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Het voorjaar brengt nieuwe energie
Laat je helpen door lokale ondernemers om het voorjaar goed te beginnen

Inspiratie voor het  
buitenleven

Sinds de pandemie zijn we ons veel meer 
gaan richten op onze eigen omgeving. Lo-
gisch want een poosje mochten we nergens 
heen en dus was het zaak om het in en om 
huis gezellig te maken. In de zomer is ieder-
een graag buiten en dus dachten wij dat het 
een goed idee zou zijn om jou van inspiratie 
te voorzien. Onze partners dachten er ook 
zo over en dus is er nu een bewaarspecial 
waarin heel veel goede tips staan om jouw 
buiten bij binnen te kunnen betrekken. Het 
verrast ons telkens weer hoeveel moois er in 
de directe omgeving te koop is. Denk daar 
eens aan als je de aanschaf van een tuinset 
overweegt, een plantje nodig hebt voor de 
border of er lekker op uit wilt met de fiets 
of te voet.

Lekkere trek
Er is zoveel te doen in het voorjaar. Net als 
de krokussen ontwaken ook de mensen uit 
een milde winterslaap. Tijd om erop uit te 
trekken. Van een stevige wandeling of fiets-
tocht krijg je dorst en dus is het leuk om 
ergens op een terrasje neer te strijken. Met 
een boekje vol Snoeperkes heb je voor een 
gezellig prijsje een lekkere versnapering. Bij 
Visit Bladel en Visit Reusel-De Mierden zijn 
de boekjes te koop. Smakelijk!

Geniet van de tuin
Weet je niet welke plant wanneer gesnoeid 
moet worden? Kijk dan eens op de tuinka-
lender of neem contact op met een loka-
le hovenier. Dan weet je zeker dat je ook 
deze zomer weer volop kunt genieten van 

de mooiste bloemen, de 
fijnste schaduwplekje en de 
prachtigste vlinders. En voor een 
mooie tuinset of een lekkere loungebank 
hoef je ook niet ver van huis. Veelal uit voor-
raad leverbaar, kun je meteen lekker zitten. 
Nodig je vrienden maar vast uit.

Rust in je hoofd
Is je huis al 2023-proof? De nieuwe kleuren 
al gespot? Hup, in een drafje naar de woon-
winkel of de doe-het-zelfzaak. Oude kleren 
aan en schilderen maar. Voor inspiratie loop 
je nooit vergeefs binnen; de laatste trends 
zijn er te zien en is toevallig jouw kleur niet 
standaard in het assortiment, dan wordt die 
meteen voor je gemengd. 

Laat de kwasten maar gaan en geniet van 
het resultaat. Kies de kleur die bij jou past 
en bedenk: rust op de muren, is rust in je 
hoofd.

Veel plezier
Zin gekregen in het 

voorjaar? Blader 
dan deze special 
maar eens rustig 
door. Pik eruit 
waar je wat aan 
hebt, bewaar 
‘m als je nu nog 
geen tijd of zin 
hebt en doe er 
je voordeel mee. 

Wij kunnen niets 
meer doen dan je 

inspiratie geven; de 
rest is aan jou. Geniet 

van het plannen, succes 
met de uitvoering en voor-

al: heel veel plezier bij het ge-
nieten.

We wensen je een mooi voorjaar en een  
zomer vol goed weer, energie en inspiratie!

We zijn wel weer klaar met de kou. Héérlijk die seizoenen, maar 
een beetje zon op je bolletje voelen, daar knapt iedereen van 
op. Het laat meteen de energie weer stromen, je krijgt er weer 
zin in. Waarin? Nou, bijvoorbeeld om je huis even lekker een fris 
kleurtje te geven maar vooral om het ‘buiten leven’ weer nieuwe 
glans te geven.
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Vertrouwd vakkundig

Evax BV 
Ganzestaartsedijk 23 

5525 KC Duizel

+31 (0)497-59 14 44  
info@evax.nl

Openingstijden 
ma t/m vr 08:00-18:00 

za 08:00-12:00

Op Nationale feestdagen  
zijn wij gesloten

WWW.EVAX.NL 

KWALITEIT & SERVICE VOOR
PARTICULIER EN PROFESSIONAL
Loop eens binnen in onze showroom

Evax is al 25 jaar een begrip in de re-
gio op het gebied van landbouwma-
chines. Maar wist u dat ze ook een 
groot assortiment machines hebben 
voor al uw (tuin)klussen in en om het 
huis? In het pand aan de Ganzestaart-
sedijk te Duizel hebben zij een mooie, 
grote showroom waar hun assorti-
ment ruim is tentoongesteld. 
Professionals zoals hoveniers en 
bouw-/klusbedrijven, maar zeker ook 
particulieren die verzekerd willen zijn 
van goede kwaliteit en service, zijn 
hier welkom.

Zo is Evax dealer van het merk TORO voor 
loop- en zitmaaiers in allerlei breedtes en 
prijsklassen. Voor uw gazon in de voor- of 
achtertuin, tot campings met grote vel-
den, voor elk gebruik zit er wel iets in het 
ruime assortiment.

Met het merk ECHO heeft Evax een ande-
re topper in huis. Misschien wat minder 
bekend bij het grote publiek, maar kwa-
litatief doet dit merk absoluut niet onder 
voor de bekendere merken tuin- en park 
machines zoals Stihl of Husqvarna. Heg-
genscharen, kettingzagen, bladblazers, 

het hangt er allemaal in diverse verschil-
lende modellen, zodat voor elke klus en 
budget het juiste machine gekozen kan 
worden.

Ook de brandstof voor al die machines 
kunt u bij Evax kopen. ASPEN is het merk 
wat er verkocht wordt en is er voor zowel 
tweetakt- als viertaktmotoren. Het is een 
alkylaatbenzine die niet alleen 99% scho-
ner is dan gewone benzine, maar ook de 
motor blijft mooi zuiver waardoor hij al-
tijd gemakkelijk start. Ook na maanden 
stilstaan.

Een ander merk wat in de showroom aan-
wezig is en dat zeker bij professionals al 
zeer bekend en geliefd is, is MILWAUKEE. 
Met oerdegelijke en superkrachtige ma-
chines op accu verovert dit merk de markt. 
Behalve de bij iedereen bekende machines 
zoals een boor- / schroefmachine of slijp-
tol, heeft dit merk nog veel meer gereed-
schap op accu. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van een soldeerbout, een spijker- / niet-
machine of een bandenpomp?!

Om een juiste keuze te kunnen maken uit 
het aanbod van al deze machines krijgt u 
hulp van vriendelijk vakkundig personeel. 
Maar ook voor de service en/of het on-
derhoud na uw aankoop kunt u bij Evax 
terecht.

Kortom, Evax is een vertrouwd en vakkun-
dig adres om te onthouden als u op zoek 
bent naar een machine voor al uw (tuin)
klussen in en om het huis.

EVAX, VERTROUWD EN VAKKUNDIG 
VOOR THUIS EN OP DE ZAAK
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Een mooie tuin begint met gezonde grond 
Welkoop, weet wat te doen

Een betere grondstructuur zorgt voor een 
betere afvoer van te veel aan water of juist 
het vasthouden van water. Ook voedings-
stoffen worden beter vastgehouden en 
spoelen minder snel weg. In een gezonde 
bodem kunnen planten ook beter worte-
len. Dit zorgt ervoor dat ze beter bestand 
zijn tegen steeds extremere weersomstan-
digheden in de zomer.

Een betere structuur krijgt u door het toe-
voegen van genoeg organisch materiaal in 
de vorm van bijvoorbeeld gedroogde koe-
mestkorrels of compost in de border. 

Ook bij het aanplanten van planten of bo-
men kun je problemen voor zijn door een 
bodemverbeteraar als koemestkorrels te 
gebruiken. 

Problemen met een te natte grond kun je 
makkelijk oplossen door wat speelzand 
door de grond te mengen. De grond droogt 
dan gemakkelijker op. 

Naast bodemverbeteraars is ook het ge-
bruik van organische meststoffen aan te 
raden. Deze geef je liever niet te veel in 
één keer, maar verdeeld over een aantal 

keren. Zo hebben we voor ieder seizoen 
ook bijpassende gazonmeststoffen. Ieder 
met een specifieke samenstelling voor dat 
moment.

Heb je vragen over het onderhouden van 
je tuin? Dan staan wij bij Welkoop Hulsel 
altijd voor je klaar met een passend ad-
vies.

Om problemen in de zomer te voorkomen is het nu de tijd om 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Heb je afgelopen jaar proble-
men gehad met droogte of juist te natte grond? Verbeter dan nu 
de structuur van de grond om problemen dit jaar te voorkomen. 
Dit geldt voor zowel het gazon, als de siertuin en de moestuin.

HOOGAKKER 2A HAPERT  |  TEL. 0497 – 870032
H E N D R I K X - D E U R E N - KO Z I J N E N . N L
U bent welkom in onze sfeervolle showroom!

KUNSTSTOF & ALUMINIUM
DEUREN & KOZIJNEN 

Lindenstraat 58 l Hapert l Mobiel 06-54297644 
Info@robveron.nl l www.robveron.nl
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Een mooi gazon begint 
met gezonde grond.

Alle ECOstyle
Diverse varianten.  
Bijv. AZ-Kalk 20 kg  
17.95/ 14.36 

20%
korting

Welkoop Hulsel Vooreind 16a
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Samengesteld door cultuurtechnisch ontwerper Ad Wouters
Tip: knip uit en bewaar!          

Maart  
(de lente)

` Snoei de zomerbloeiende  
Clematis tot boven twee paar 
knoppen van onderaf rigoureus 
terug, maar knip juni-bloeiers 
slechts terug tot op enkele knop-
pen vanaf de zgn. gesteltakken 
(gesteltakken zijn de doorgaande 
takken).

` Snoei vlinderstruik (Buddleja 
davidii) en Caryopteris terug tot 
op een gestel van 20 cm. Verjong 
hortensia en boerenjasmijn: knip 
enkele oude takken laag bij de 
grond af. 

` Snoei pluimhortensia’s terug 
tot op 10 cm. Hydrangea arbores-
cens Annabelle tot op 30 cm.

` Snoei perkrozen en rozen op 
stam tot op 3 à 5 ogen.

` Snoei bij de klimrozen de 
zijtakjes op de gesteltakken kort 
terug.

April /Mei
` Knip bij Forsythia na de bloei 
oudere takken terug tot op een la-
gere scheut, en dun het hart wat 
uit.

` Knot stamboompjes van Ca-
talpa, Robinia, Hibiscus en Vibur-
num tinus om de paar jaar terug.

` Snoei bij rozemarijn na de 
bloei te lange takken met de helft 
terug.

` Snoei lavendel een eindje  
terug, maar knip niet tot in het 
kale hout!

` Knip bij boerenhortensia’s 
oude bloeiwijzen pas laat af, ze 
beschermen de knoppen tegen 
nachtvorst.

` Knip bij Clematis montana na 
de bloei enkele stengels terug tot 
op een lagere scheut.

` Knot na de bloei Prunus tri-
loba (amandelboompje) op stam.

Mei /Juni
_ Breng Deutzia, Weigela en 
Kolkwitzia na de bloei in model: 
snoei oude of te lange takken  
terug tot op een lagere scheut.

_ Knip buxushaagjes, bollen en 
andere figuren in model.

_ Knip hagen van liguster,  
Lonicera nitida, beuk, haagbeuk 
en coniferen.

_ Knip zomerbloeiende vaste 
planten als Phlox en Campanula  
lactiflora begin juni wat terug, 
zodat ze zich vertakken en rijker 
bloeien.

_ Snoei hagen altijd voor de 
langste dag!

Juni
(de zomer)

_ Heesters die in de voorzomer 
bloeien, zoals Viburnum plicatum, 
snoeit u na de bloei in model.

_ Snoei bij klimhortensia na 
de bloei de bloeitakken terug als 
ze te ver naar voren komen. Knip 
bij doorbloeiende rozen de uitge-
bloeide bloemen uit.

_ Snoei éénmalig bloeiende  
oude rozen na de bloei sterk  
terug.

_ Snoei bij ramblerrozen een 
paar oude uitgebloeide takken 
terug tot op een lagere jonge  
uitloper.

Juli
_ Knip lavendel na de bloei een 
eindje terug.

_ Snoei hagen van buxus,  
liguster en leylandii-coniferen 
voor de tweede keer.

_ Knip uitgebloeide bloemen 
uit bij éénjarigen, borderplanten 
en kuipplanten voor een langere 
bloei.

_ Snoei steenvruchten, zoals 
pruim en (sier)kers in de zomer, 
als ze in blad staan, voor minder 
kans op loodglans.

Augustus /
September 

(de herfst) 
^ Snoei hagen van liguster, 
beuk, haagbeuk (Carpinus),  
coniferen en Taxus in model.

^ Kort bij lei- en dakplata-
nen de jonge scheuten in tot op  
enkele bladeren.

^ Knip bij rozen de uitgebloeide 
bloemen uit (tenzij ze bottels ma-
ken). Bij zacht weer krijgt u soms 
in november nog nabloei.

^ Snoei notenbomen in de na-
zomer terwijl ze in blad staan; de 
snoeiwonden helen sneller en het 
voorkomt bloeden aanzienlijk!

Oktober /
November

^ Knip in elkaar gezakte  
borderplanten af, maar laat  
soorten met een mooi winter- 
silhouet staan.

^ Kort bij stamrozen met een 
zware kroon de takken met de 
helft in, om breken tijdens een 
storm te voorkomen.

^ Na de bladval kunt u begin-
nen met het in model snoeien of 
terugnemen van bladverliezende 
heesters en bomen.

November /
December 

(de winter)
f Snoei soorten waarbij de 
sapstroom vroeg op gang komt 
vóór de Kerst, om bloeden  
zoveel mogelijk te voorkomen. Dit 
zijn o.a. esdoorn (Acer), berk, kas-
tanje, notenboom, kiwi, Actinidia 
kolomikta, druif en sierdruif.

f Snoei bij klimrozen enkele  
oudere takken terug tot op een 
krachtige lagere onvertakte 
scheut of knip een oude tak laag 
weg, voor nieuwe groei vanuit de 
basis.

December /
Januari

f Bij niet-vriezend weer kunt u 
bladverliezende bomen en hees-
ters nog steeds snoeien.

f Snoei appel- en perenbo-
men zo, dat het hart van de kroon  
voldoende licht krijgt.

f Halveer bij leiappel en 
-peer de verlengde groei van de  
gesteltakken, om het uitlopen 
van alle zij-ogen te stimuleren.                                                                                                                               
Kort bij een Spalier ook de hoofd-
tak in, als u zijscheuten wilt voor 
een nieuwe etage.

f Snoei of knot leilinden terug 
tot op de gesteltakken.

f Knip oud blad van Helleborus 
orientalis-cultivars af, zodat u de 
bloemen goed ziet.

Februari /
Maart

` Snoei de kornoelje met  
bonte takken laag terug.

` Snoei bij blauwe regen de 
éénjarigen twijgen van de gestel-
takken met een derde in; snoei de 
korte zijtakken op de gesteltak-
ken terug tot 2 à 3 ogen.

` Snoei bij trompetbloem 
(Campsis) de zijtakken terug tot 
een paar knoppen van de gestel-
takken.

` Kort de klimop die te groot 
wordt in; tegen draadschermen of 
als bodembedekker knipt u hem 
vlak.

` Knot bonte Salix (wilg) op 
stam.

` Snoei Viburnum x bodnan-
tense na de bloei in vorm.

` Knip winterjasmijn (Jasmi-
num nudiflorum) na de bloei weer 
in vorm.

` Knip winterbloeiende heide 
na de bloei een eindje terug.

` Knip oud blad van Epimedi-
um af vóór de bloei.

` Knip bij siergrassen de oude 
halmen af als de plant uitloopt.

` Ruim oude stengels op van 
de vaste borderplanten.

Augustus
_ Kort bij blauwe regen de 
nieuwe zijscheuten in tot op on-
geveer zes bladeren, om de bloei 
van volgend jaar te bevorderen.

_ Kort bij leiappel en –peer 
de jonge scheuten op de gestel-
takken in tot op enkele bladeren; 
dit bevordert het ontstaan van 
spoortjes met bloemknoppen.
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EEN FRISSE NEUS, KOFFIE, VOGELS, DAUW, DAT IS
WAKKER WORDEN OP DE CAMPING!

 

Nog altijd maakt het buiten leven ons gelukkig. Beeld jezelf dit eens even in.
Je hoort het geritsel van de struiken, de vogeltjes die fluiten, een dikke druppel regen valt op het strak gespannen
tentdoek. Als je uit de caravan stapt komt de geur van dennenappels je tegemoet. Een nieuwe dag op de camping is
als geen ander, zeker met het voorjaar voor de deur!

Zoals bij velen wellicht bekend is, staat kamperen steeds vaker bovenaan het lijstje als het gaat om vakantie vieren.
Uit onderzoek is gebleken dat heel veel Nederlanders de afgelopen periode hebben gezocht naar vakanties. De
analyse van miljoenen views en het zoekgedrag levert een beeld van onze plannen op dit jaar: ‘’ Het is kamperen,
kamperen, kamperen.’’ 
Hebben jullie ook weer zin om eindelijk op vakantie te gaan?
Wij als ‘van Eijk Caravans’ kunnen u op de juiste manier op weg helpen om ook te kunnen genieten van dit
kampeergevoel. Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.
 Uw leverancier van vakantieplezier en kampeermiddelen: dat willen wij worden, zijn en blijven.

 Wij wensen u alvast heel veel kampeerplezier!

 

Siergrassen vullen de tuin aan
Siergrassen zijn niet meer weg te den-
ken uit het beeld van de tuin. Ze zijn er 
in tientallen soorten, kleuren en maten, 
wat maakt dat er voor iedere tuin wel 
een passende soort te vinden is. Ook 
in de natuur tref je overal siergrassen 
aan en vormen altijd een geheel met 
de omgeving. Loop eens de natuur in, 
doe ideeën op om ze toe te passen in je  
eigen tuin.

Siergras combineert met bijna alles, dat 
maakt het een gemakkelijke plant. Zijn het 
niet de bloeiende planten of bomen in de 
tuin, dan is het wel het grint in de tuin, de 
hardhouten vlonder of de mooie natuur-
stenen vloer. Tenslotte doen siergrassen 
het aan de waterrand ook erg goed en 
geeft met een windje het ultieme natuur 
gevoel.

Veelzijdigheid
Ze zijn in allerlei kleuren, vor-
men en maten te koop. 
De bloeiwijze en zaad-
knoppen zijn ook 
divers. De kleuren 
veranderen in de 
winter tot warm 
rood, beige of 
bruin. Geeft een 
mooi sfeerbeeld 
in de tuin. Ook 
gedroogd zien de 
bloeiaren er schit-
terend uit.

Groeiwijze
Siergrassen kunnen uit-
lopend of polvormig zijn. 
Polvormige siergrassen groei-
en in mooie pollen. Ze combineren 
prima met andere vaste planten en zullen 
niet snel overheersen. 

Ze groeien slechts langzaam. Woekeren-
de siergrassen daarentegen verspreiden 
zich door middel van ondergrondse uit-
lopers en kunnen daardoor agressief en 
overheersend zijn. Deze siergrassen zijn 
absoluut erg mooi, maar zijn moeilijk te 
combineren in een goed gestileerde tuin. 
Het delen/scheuren van siergrassen is 
mogelijk, maar doe dit voordat de plant 
gaat groeien (het voorjaar) of laat in het 
seizoen. Bekijk goed dat dat wat terugzet 
wordt wel voldoende ‘oogt’ en geen kale 
plekken laat zien.

Het koude seizoen
De siergrassen die hieronder vallen be-
ginnen in het vroege voorjaar al te groeien 
en houden deels hun groene kleur in de 
winter. Deze grassen houden een goede 
bladkwaliteit als de temperatuur niet te 
hoog wordt en ze in de droge periodes 

voldoende water krijgen. Het on-
derhoud van deze soorten is 

minimaal. De dode blade-
ren verwijderen en meer 

niet. Enkele grassen 
uit dit segment: Briza 

media, Deschamp-
sia, Stipa gigantea, 
Koeleria glauca en 
Sesleria.

Het warme sei-
zoen
Deze siergrassen 

doen het het beste 
in de warme periodes 

van het jaar en houden 
stand in de warme en 

droge periodes van het sei-
zoen. De kleur van deze grassen 

is over het algemeen iets ‘valer’ dan de 
andere siergrassen, maar ook erg mooi. 
Enkele grassen uit dit segment: Imperata 

cylindrica, Arundo donax, Pennisetum sp. 
en Panicum virgatum.

Onderhoud
Ook al zijn grassen onderhoudsvriendelijk 
en stellen ze weinig eisen, zijn er toch een 
aantal dingen waar men op moet letten:
-  Om het rotten tegen te gaan moet men 

een plant nooit dieper planten dan ze ge-
kweekt zijn.

-  Sommige grassoorten verdorren in het 
najaar in zijn geheel tot aan de grond toe. 
Knip deze pas in het voorjaar (na 1 maart) 
af en niet eerder. Want de kans bestaat 
dat de plant bevriest.

-  Als een siergras wintergroen is mag men 
deze niet afknippen.

Siergrassen zijn in tientallen soorten, kleuren en maten, wat maakt dat er voor iedere tuin 
wel een passende soort te vinden is.
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Genieten van de fietsroutes Genieten van de fietsroutes 
in de Kempenin de Kempen

De Snoeperkestocht is een heer-
lijke ontdekkingstocht en leidt u 
door de prachtige gebieden van 
de Brabantse Kempen in Neder-
land: gemeente Eersel, Bergeijk, 
Bladel, Reusel-De Mierden, Hilva-
renbeek, Oirschot en in België de 
Limburgse en Antwerpse Kempen: 
Ravels-Poppel, Arendonk, Lom-
mel, Mol. Ideaal voor een heer-
lijke wandel- en fietstocht. Maak 
kennis met de omgeving en met 
de horecagelegenheden, waar u 
heerlijk een terrasje kunt pakken.

ER ZIJN 2 VARIANTEN. 
HOE WERKT HET?
*  Gem. Eersel, gem. Bergeijk, gem. 

Reusel-De Mierden, gem. Bladel, 
met 15 horecagelegenheden.

*  Gem. Bladel, gem. Reusel-De Mier-
den, gem. Oirschot, gem. Hilva-
renbeek en Ravels-Poppel met 15 
horecagelegenheden.

In ieder boekje zitten 12 Snoeper-
kesbonnen, welke u kunt inleveren 
bij een door u gekozen horecagele-
genheid. Lever een Snoeperkes-bon 
in en u krijgt er een heerlijk Streek-
snoeperke voor terug! De bonnen 
zijn (indien anders aangegeven) gel-
dig tot 1 november 2023.

*  Het Snoeperke is een hapje, geen 
volledige maaltijd.

*  Per horecagelegenheid maximaal  
1 bon per persoon per dag.

    (Uitzondering in overleg met de 
horecagelegenheid.)

*  Bij inlevering van een bon is mini-
maal één consumptie verplicht.

*  Tijdens feestdagen kan het zijn dat 
u de bonnen niet in kunt leveren.

Raadpleeg de website van de deel-
nemende gelegenheden voor de ac-
tuele openingstijden.

*  In de brochure staat bij iedere 
horecagelegenheid aangegeven 
wanneer u de bon kunt gebruiken. 
Buiten de genoemde tijden zijn de 
bonnen helaas niet geldig.

*  Wilt u met een groep van meer 
dan 4 personen komen? Neem dan 
vooraf contact op met de horeca-
gelegenheid of dit mogelijk is.

*  Het Snoeperke is tijdens en na 
looptijd van het boekje niet inwis-
selbaar voor andere producten, 
contanten of andere waardebon-
nen.

*  Lever de bonnen uit het juiste boek-
je, dus niet uit de andere editie, in 
bij de deelnemers! Dit is duidelijk te 
zien aan de kleur.

Wij wensen u veel plezier met de 
Snoeperkes!

SNOEPERKE

Snoeperkes-

prijs

€ 19,95

DEELNEMERS SNOEPERKE: 
Gemeente Bladel, 
Gemeente Reusel-De Mierden, 
Gemeente Eersel,
Gemeente Bergeijk, 

Hollandershoeve  Reusel
Eetcafé ‘t Torentje  Reusel
Ijsboerderij Fabor  Reusel
Restaurant De Achterste Hoef  Bladel
Liberty-Foodbar  Bladel
Cafétaria Restaria Reintje  Duizel
Hoeve de Nachtegaal  Wintelre
Dinee Café De Kempen  Knegsel
Twins Sweet and Tasty  Eersel
Boerderij camperplaats De Spekdonken  Vessem
De Gouden Leeuw  Bergeijk
Tante Thee eten & drinken  Bergeijk
De Drie Linden  Luyksgestel
Het Wapen van Westerhoven  Westerhoven
Bistro De Sleutel  Riethoven

DEELNEMERS SNOEPERKE: 
Gemeente Bladel, 
Gemeente Reusel-De Mierden, 
Gemeente Hilvarenbeek,
Gemeente Oirschot,  
Poppel (B).

Gasterij Den Dis  Bladel
Café ‘t Pleintje  Hapert
‘t Spoorke  Bladel
Restaurant De Bijenkorf  Hooge Mierde
De Spartelvijver  Hooge Mierde
XTRA-SOCIAL  Reusel
Taverne D’n Ouwe Brandtoren  Reusel
Kerkzicht  Diessen
Auberge De Hilver  Baarschot
Grand Café De Zwaan  Hilvarenbeek
Boshuys Klein Utrecht  Esbeek
Educatieve Viskwekerij De Stroom  Oirschot
Lunchroom Meesterlijk  Middelbeers
Mieke Pap  Poppel (B)
‘t Jachthuis  Poppel (B)

SNOEPERKE

12 hapjes 
        voor de kleine trek

Culinair genieten in de Brabantse Kempen 

BLADEL

EERSEL
DUIZEL

KNEGSEL

BERGEIJK

LUYKSGESTEL

WESTERHOVEN

RIETHOVEN

REUSEL

HOOGE MIERDE

Geldig tot 1 november 2023

(Consumptie verplicht)

15 horecagelegenheden 

12 streeksnoeperkes

O.a. verkrijgbaar bij

Visit Bladel,

 Visit Reusel-De Mierden,

 Visit Eersel.

€ 19,95     

2022
2023

SNOEPERKE

12 hapjes 
                 voor de kleine trek

Culinair genieten in de Brabantse Kempen 

BLADEL
HAPERT
REUSELHOOGE MIERDEHILVARENBEEKBAARSCHOTDIESSEN

ESBEEK
OIRSCHOTMIDDELBEERSRAVELS/POPPEL

Geldig tot 1 november 2023

          (Consumptie verplicht)

€ 19,95           

2022
2023

15 horecagelegenheden 12 streeksnoeperkes

O.a. verkrijgbaar bij Visit Bladel, Visit Reusel-De Mierden, Visit Oirschot, Bezoek Hilvarenbeek, VVV Ravels.

www.visitreuseldemierden.nl / www.visitbladel.nl
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TROPRIJT 1O
5531 NA BLADEL
Tel. 0497-381579

WWW.ACHTERSTEHOEF.NL

Bij Recreatiepark 
De Achterste Hoef kun je 

heerlijk eten in 
ons eigen restaurant 

met een ruim 
en zonnig terras. 

Welkom 

Sniederslaan 19 in Bladel // 0497-382761 // www.gasterijdendis.nl

Food tastes better 
when you eat together!

Midden in het centrum van Bladel vindt 
u Gasterij Den Dis, de lunch specialist 

van De Kempen! 
Naast voor heerlijke broodjes en een 

kopje koffi  e of thee met iets lekkers kunt 
u ook bij ons terecht voor een heerlijke 

High Tea! 

Wist u dat wij ook op zondag geopend 
zijn?! Kijk voor meer info op 

www.gasterijdendis.nl.

Sniederslaan 19 in Bladel // 0497-382761 // www.gasterijdendis.nl

Food tastes better 
when you eat together!

Midden in het centrum van Bladel vindt 
u Gasterij Den Dis, de lunch specialist 

van De Kempen! 
Naast voor heerlijke broodjes en een 

kopje koffi  e of thee met iets lekkers kunt 
u ook bij ons terecht voor een heerlijke 

High Tea! 

Wist u dat wij ook op zondag geopend 
zijn?! Kijk voor meer info op 

www.gasterijdendis.nl.

Midden in het centrum van Bladel vindt u Gasterij Den Dis, de lunch 
specialist van de Kempen! Naast voor heerlijke broodjes en een kopje 
ko�  e of thee met iets lekkers kunt u ook bij ons terecht voor een heerlijke High Tea!
Wist u dat wij ook op zondag geopend zijn. Kijk voor meer info op: www.gasterijdendis.nl

Sniederslaan 19 in Bladel // Tel. 0497-382761 // www.gasterijdendis.nl

www.ouwe-brandtoren.nl

Burg. Willekenslaan 2
5541 NA Reusel
Tel: 0497-620311

Wij zijn prima bereikbaar via het grote 
fi etsnetwerk in de omgeving met een 

groot terras

Turnhoutseweg 46
5541 NZ, Reusel | 0497-644050 

Gehele jaar geopend
Vanaf 10.00, keuken van 11.00 tot 20.00

Dorpstraat 26 | 5563 BD WESTERHOVEN
Tel: 040-2015894

Snoeperke: 1 nov. 2022 t/m 31 okt. 2023

“Uitsmijter het Snoeperke met 2 eieren,
2 sneeën brood, ham en kaas“

Vanaf nu weer elke maandag geopend!
7 dagen per week vanaf 11.00 uur

Ook voor take away & delivery
www.liberty-foodbar.nl

Markt 2a
5531 BA Bladel
0497-225 400

DEELNEMERS SNOEPERKESTOCHT DE KEMPEN

Kunstgras is tegenwoordig niet meer te 
onderscheiden van echt gras, doordat het 
kunstgras een natuurechte combinatie van 
groentinten en verschillende grasspriet 
lengtes heeft. 

Wilt u graag een prachtig, groen grasveld in 
uw tuin, maar heeft u geen tijd om iedere 
week het gras te maaien? Of heeft u mis-
schien kinderen en huisdieren die graag op 
het gazon spelen, maar bent u er niet blij 
mee dat het gras er daarna zo gehavend 
uitziet? In al deze situaties biedt kunstgras 
in de tuin dé oplossing. Een achtertuin of 
voortuin met kunstgras is een perfecte op-
lossing voor iedereen die het hele jaar door 
van een prachtig, groen gazon wil genieten, 
zonder hier al te veel moeite aan te beste-
den. Bij Woontrend vindt u diverse soorten 

kunstgras van hoge kwaliteit in verschillen-
de prijsklassen. Direct heb je de keuze uit 
een groot assortiment realistisch kunstgras 
uit voorraad leverbaar. 

In onze collectie vindt u vloerbedekking, 
vinyl vloeren, pvc vloeren, laminaat, trap-
bekleding, gordijnen, raamdecoratie. Bij 
Woontrend Hapert staat de klant voorop 
en helpen wij u graag om van uw woning 
een echt thuis te maken. U vindt ons aan de 
Kerkstraat 47 in Hapert. Hebt u vragen of 
wilt u meer van of over ons weten? 

Mooi kunstgras hoeft niet duur te zijn
Kunstgras, lekker makkelijk!

Ook het hele jaar door genieten van een mooi, groene grasmat 
met weinig onderhoud? Dan kies je natuurlijk voor kunstgras.

Corsica 40, deze komt het dichtst bij de natuurlijke vorm van gras

Openingstijden:
Maandag  gesloten
Dinsdag  10.00-17.00 uur
Woensdag  10.00-17.00 uur
Donderdag 10.00-17.00 uur
Vrijdag  10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

CORSICA 40 mm € 14,95 m2

Een prachtig hoog product met een poolhoogte van 40 mm.  
De natuurlijke uitstraling maakt dat dit product niet van echt te 

onderscheiden is. Zacht met een natuurlijke kleur.

WILDNESS 33 mm € 17,50 m2

Een natuurlijk ogend product met een mooie wilde look.
Daarbij te gebruiken bij intensief gebruik aangezien deze sterke 

garens heeft.
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Iedereen snakt na de donkere winterdagen 
toch weer naar het buitenleven, langere 
avonden, betere temperaturen, alles groeit 
en bloeit en de mensen hebben onbewust 
ook weer een beter humeur.  Met horren 
op maat kun je nu ook echt het buitenle-
ven binnen halen, of het nu voor je gewone 
draai/kiepramen, dakramen, schuifpui of 
openslaande deuren is; overal zijn tegen-
woordig systemen voor. 

Buiten dat het heel fris is om de ramen lek-
ker tegen elkaar open te kunnen zetten, zijn 
de huizen van nu ook dusdanig geïsoleerd, 
dat het fijn en gezond is om extra te kunnen 
ventileren, zonder dat je wakker ligt van de 
muggen die langs je oor zoemen 😊!

Ons assortiment bestaat uit een ruime col-
lectie horren en vliegengordijnen van diver-
se leveranciers, altijd op maat, maar ook 
aparte vormen, extreme maten en aparte 
RAL of verfkleuren zijn mogelijk. Vergeet je 
dus niet voor te bereiden op het voorjaar en 
plan vlug een afspraak in met onze Ludo, 
dan komt hij bij u kijken welk systeem bij 
uw ramen het beste past en maakt een vrij-
blijvende offerte.

Tot ziens in onze woonwinkel!

Zin in het voorjaar  
(en alles wat erbij hoort)?DE GEZELLIGSTE

WOONSTUDIO 
VAN 

  

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

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

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

                                                                                                                  

De Lente staat weer voor 
de deur! Kom langs in onze 
woonwinkel voor de uitgebreide
collectie horren en plissé deuren

Horren op maat! 
We denken graag 
met je mee!

Nou ja…. Alles! De allergieën en insecten zijn voor veel mensen een sto-
rend element bij het voorjaar. Gelukkig zijn ook daarvoor verschillende 
oplossingen te krijgen. Horren zijn er voor allerlei soorten ramen, in vele 
kleuren en diverse soorten gaas. Ook hier staat de techniek niet stil.

Nog altijd maakt het buiten leven ons  
gelukkig. Beeld jezelf dit eens even in.

Je hoort het geritsel van de struiken, de vo-
geltjes die fluiten, een dikke druppel regen 
valt op het strak gespannen tentdoek. Als je 
uit de caravan stapt komt de geur van den-
nenappels je tegemoet. Een nieuwe dag op 
de camping is als geen ander, zeker met het 
voorjaar voor de deur!

Zoals bij velen wellicht bekend is, staat 
kamperen steeds vaker bovenaan het lijstje 
als het gaat om vakantie vieren. Uit onder-
zoek is gebleken dat heel veel Nederlan-
ders de afgelopen periode hebben gezocht 
naar vakanties. De analyse van miljoenen 
views en het zoekgedrag levert een beeld 
van onze plannen op dit jaar: “Het is kam-
peren, kamperen, kamperen.” Hebben jullie 

ook weer zin om eindelijk op vakantie te 
gaan?

Wij van Van Eijk Caravans kunnen u op 
de juiste manier op weg helpen om ook te 
kunnen genieten van dit kampeergevoel. 
Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.
Uw leverancier van vakantieplezier en kam-
peermiddelen, dat willen wij worden, zijn en 
blijven.

Wij wensen u alvast heel veel kampeer- 
plezier!

www.vaneijkcaravans.nl

Een frisse neus, koffie,  
vogels, dauw; dat is wakker 
worden op de camping!

EEN FRISSE NEUS, KOFFIE, VOGELS, DAUW, DAT IS
WAKKER WORDEN OP DE CAMPING!

 

Nog altijd maakt het buiten leven ons gelukkig. Beeld jezelf dit eens even in.
Je hoort het geritsel van de struiken, de vogeltjes die fluiten, een dikke druppel regen valt op het strak gespannen
tentdoek. Als je uit de caravan stapt komt de geur van dennenappels je tegemoet. Een nieuwe dag op de camping is
als geen ander, zeker met het voorjaar voor de deur!

Zoals bij velen wellicht bekend is, staat kamperen steeds vaker bovenaan het lijstje als het gaat om vakantie vieren.
Uit onderzoek is gebleken dat heel veel Nederlanders de afgelopen periode hebben gezocht naar vakanties. De
analyse van miljoenen views en het zoekgedrag levert een beeld van onze plannen op dit jaar: ‘’ Het is kamperen,
kamperen, kamperen.’’ 
Hebben jullie ook weer zin om eindelijk op vakantie te gaan?
Wij als ‘van Eijk Caravans’ kunnen u op de juiste manier op weg helpen om ook te kunnen genieten van dit
kampeergevoel. Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.
 Uw leverancier van vakantieplezier en kampeermiddelen: dat willen wij worden, zijn en blijven.

 Wij wensen u alvast heel veel kampeerplezier!

 

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

De nieuwe De nieuwe 
modellen modellen 

E-bikes zijn E-bikes zijn 
binnen!  binnen!  

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen!

- Sterke 50 nm motor
- 8 versnellingen
-  Krachtige hydraulische 

schijfremmen
- Verende voorvork & zadelpen
- Drageraccu

Giant Entour E+0

Meerprijs 
400 wh accu: € 150,-

Meerprijs 
500 wh accu: € 300,-Prijs 

300 wh accu 

€ 2399,-

Uit voorraad leverbaar!
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In de tuin gaan de bloemen weer bloei-
en, nieuw blad aan de bomen, vogeltjes 
fluiten, heerlijk. Dat lentegevoel geeft 
ook altijd weer de energie om alles op 
en rond het huis op te frissen en aan te 
pakken. Het is de ideale tijd om de buiten 
verfklussen op te pakken. 

Buitenverf heeft twee be-
langrijke functies: het be-
schermt jaren lang het hout 
van o.a. kozijnen, deuren, 
gevelbetimmering, tegen 
weersinvloeden en vocht en 
het geeft kleur en allure aan 
uw huis. 

Kleur is een vaak vergeten 
onderdeel in de tuin, denk 
aan schuttingen en poorten 
die, onbehandeld, grauw 
worden. Hoe fris is het om 
juist deze een kleur te geven 
met een beits.

Met een goede voorberei-
ding, de juiste kwaliteitsverf 
en goed schildergereed-
schap wordt het schilderen 
een leuke klus.

Verf & Wonen Lemmens is 
al jaren de verfspeciaalzaak 
in de regio. Wij adviseren en 
verkopen het merk Sigma 
omdat onze schilders niet 
anders willen. In onze win-
kel verkopen we naast verf 
ook verfgereedschappen. 

Een goede kwast is het halve werk! 

Ben je in de buurt? Kom een keertje langs. 
Ons team van verfspecialisten staat klaar 
om u te adviseren. Daarnaast is het natuur-
lijk ook altijd mogelijk om uw verfklus te 
laten uitvoeren door ons eigen schildersbe-
drijf.

De oplossing voor een prachtig groen ga-
zon zit in vier specifieke behandelingen, 
één in ieder seizoen. Ontzuur je bodem in 
de winterperiode door kalk te strooien en 
geef je gazon per seizoen een aangepaste 
meststof. In het voorjaar ga je voor het eerst 
bemesten (tussen maart en mei). Kies dan 
een meststof met een hoog kaliumgehalte. 
Dit zorgt voor een prachtig groen grastapijt, 
bestand tegen droogte en betreding.

In de zomer ga je voor een onderhoudsbe-
mesting (tussen juni en juli). 

Zo blijft de kleur diepgroen en blijft je ga-
zon dichtbegroeid. Een dichte grasmat laat 
minder mos- en onkruidgroei toe. En in het 
najaar, kies je voor een najaarsbemesting 
(vanaf september). Dit zorgt ervoor dat je 
gazon sterk en dicht de winter in gaat. 

TIP: zaai je gazon in het voorjaar door. 
Doorzaaien in het voorjaar zorgt voor een 
dichtbegroeide grasmat die minder mos- 
en onkruidgroei toelaat. Zaai dun begroeide 
kale plekken ook in het najaar door, zodat je 
grasmat sterk de winter in gaat. 

Kom eens langs in onze winkel. We voorzien 
je graag van het juiste advies en het beste 
product! 

Iedereen voelt het, het 
voorjaar is weer begonnen! 
De zon schijnt, het wordt weer langer licht en warmer

Gazon onderhoud
Hoe houd je, zonder bestrijdingsmiddelen, je gazon het 
hele jaar vrij van mos en onkruid?

Bij Voor Verf & Wonen Lemmens in Hapert 
hebben wij alles om je interieur opnieuw tot leven 
te brengen met verf, behang, raamdecoratie, 
gordijnen en vele soorten vloeren. 

Onze producten worden op maat gemaakt en we 
helpen graag om ze thuis te monteren of leggen. 

KWALITEIT
EN OPTIMALE SERVICE

PERSOONLIJK 
MET NET DAT 
BEETJE EXTRA
In de winkel bieden wij je graag 
een persoonlijk advies om een 
keuze te maken die het beste past 
bij jouw woonsituatie en wensen.

Verzuring van de bodem en een tekort aan voedsel maken het gazon 
dunner, met soms open plekken als gevolg. Sporen van mos en inwaai-
end onkruid kunnen daardoor zonder enige hinder groeien en nemen 
de plaats in van het gras. Met de juiste behandeling op het juiste mo-
ment maak je het gras sterker en dichter, zodat het mos en onkruid 
geen ruimte krijgt.

Teurlings
de Mulder

Teurlings
de Mulder

Acties geldig in de maand april

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

Benieuwd naar ons 
volledige assortiment; 
kom langs in de winkel

•   Bevat meer dan 40 verschillende eenjarige en meerjarige 
bloemenzaden

•   Trekt bijen, hommels en andere bestuivers aan voor een 
betere oogst

•   De organische bodemverbeteraar zorgt voor een betere ver-
deling en stimuleert het bodemleven, wat zorgt voor gezon-
dere planten

•  Zorgt voor biodiversiteit boven en onder de grond

HET IS TIJD OM TE ZAAIEN, 
POTEN & BEMESTEN!



12Voorjaar 2021 Pagina 12

Verschillende hoveniers zullen aanwezig 
zijn om uw droomtuin te verwezenlijken. Wij 
laten zelfs tuinmeubelen zien. Onze mede-
werkers lopen in de showtuinen rond om u 
te adviseren. Er zal natuurlijk ook een hapje 
en een drankje te verkrijgen zijn.

Water en meer
Met de open dag presenteert zich ook Vij-
verbouw Nederland. Dat is onze buurman 
aan de Lange Voren en specialist in de 
aanleg van (zwem)vijvers voor zowel de 

hovenier als de particulier. Een zwemvijver 
is een combinatie van een vijver en een 
zwembad: de uitstraling van een tuinvijver 
en het plezier van een zwembad, op een es-
thetisch manier toegepast en geïntegreerde 
in uw tuin. 

Een zwemvijver is puur natuur, de meest mi-
lieuvriendelijke manier, van zwemmen in uw 
eigen tuin. Daarnaast zijn zij leverancier van 
composiet vlonders en breed assortiment 
met vijver gerelateerde producten. 

7 mei 2023: open dag bij Wintermans 
Sierbestrating en Vijverbouw Nederland

“Wij hebben de voorbije maanden hard gewerkt om klaar te zijn voor 
het nieuwe tuinseizoen. Onze showtuin is helemaal vernieuwd en flink 
uitgebreid. In totaal hebben we nu aan de Lange Voren 36 in Eersel 1200 
m2 showtuin. De plek voor iedereen die zich bezighoudt met de tuin: 
de professional én de particulier. Van bestrating, tuinverlichting, kunst-
gras, tot alles wat met watermanagement van de tuin te maken heeft en 
tuingereedschap. Op 7 mei is iedereen welkom op onze open dag.”

 

   
 

 
 
 

       

 

 
 

         
    

    

Kerkstraat 47
5527 EE Hapert

Tel.0497-745557 

• Geen levertijd • Gratis bezorgen • Alles uit voorraad leverbaar

Een mooie groene 
tuin maar weinig 
onderhoud? Dan 

hebben wij voor u de 
oplossing! Met name 

kunstgras. De afgelopen 
jaren is kunstgras zo 

verbeterd, dat het niet 
meer van echt gras te 

onderscheiden is. Naast 
de topkwaliteit kunnen 
wij u ook een scherpe 

prijs leveren. Wij leveren 
zonder tussenpartij 
rechtstreeks uit de 

fabriek.

www.woon-trend.nl

PAASAANBIEDING
Advantage 30 mm

€ 10,00 m2

Een leuk uitziend 
produkt voor een 

aantrekkelijke prijs.

Een mooie groene tuin 
met weinig onderhoud 
voor een scherpe prijs!



13 Voorjaar 2021

Door Anton Lemmens
De Houtwinkel Bladel

Pluk het voorjaar
Wie buiten leeft, komt tot rust en krijgt 
weer energie. Het tuinleven inspireert. 
Als jij optimaal wil genieten van de eerste 
mooie dagen, dan geef je jouw buitenge-
not een prominente plek. Een plek waar jij 
het voorjaar plukt. Of zelfs meerdere bui-
tenzitjes. Heerlijk ontspannen, beschut, 
uit de wind, zonder inkijk en met comfort. 
Zie jij je al zitten? Heerlijk met vrienden 

aan een borrelplank en daarna nog lekker 
de BBQ aan!

Entree voor het buitenleven
Terwijl de lente haar intrede doet, ope-
nen we de poort naar het buitenleven. 
Natuurlijk eentje van hout. Het liefst een 
ambachtelijke schoonheid die prachtig 
combineert met andere houten details. 
Om beschut te kunnen genieten, zijn er 
uiteenlopende maatvoeringen, materia-
len en kleuren op schuttinggebied. Er zijn 
zoveel speelse en praktische oplossingen 

voor buiten. In combinatie met leuke scha-
penhekjes maak jij jouw landelijke buiten-
leven zelf.

Beschut genieten
Het buitenleven biedt inspirerende ont-
moetingen. Terwijl de vlinders fladderen 
en de vogels fluiten, genieten we samen 
van een hapje en een drankje. Bedenk wel 
dat je af en toe ook op een sappig buit-
tje getrakteerd kan worden. Je houdt het 
droog met een dak boven je hoofd. Een 
tuinhuis of overkapping is daarvoor ideaal. 
Met houten elementen bepaal je de mate 
waarin je het ópen houdt en regel je me-
teen de eventuele inkijk van buiten.

Zonwering
Er zijn nog meer prachtige ideeën om be-
schut te kunnen genieten. Naast een heer-
lijke omheining van jouw hof is een veran-

da aan jouw (tuin)huis ook helemaal tof. 
Met goedgekozen zonwering houd jij het 
hoofd koel. Wil je extra luchtigheid rege-
len? Een lamellen dak geeft een beschut 
gevoel en is een fantastische filter voor de 
zon. Tegelijkertijd filter je ook die eventu-
ele nieuwsgierige buurman, mocht je die 
hebben.

Blik in de buitenkeuken
Maak een buitenkeuken! En blijf bij je gas-
ten. Terwijl jij met vrienden borrelt naar 
hartenlust, worden de hapjes en gerech-
ten langzaam gegaard. Eventueel inte-
greer je de BBQ in de buitenkeuken. Voor 
instant keukengemak geef je ‘m met jouw 
tuinhuis onderdak. Nog een tip: maak de 
buitenkeuken verplaatsbaar. Rol ‘m naar 
buiten en breng buiten tot leven! 

Tuinstoel klaar? Genieten maar!

Pagina 13

Tuinstoel klaar? Genieten maar!
Héérlijk, dat voorjaar. Als een lammetje zo blij staan we te trap-
pelen om te mogen genieten van het buitenleven. En dat bete-
kent buiten léven. Met de lente in de bol brengen we ons bin-
nenste hart naar buiten. Dat wordt genieten!

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

BUITENLEVEN
Keukens, buiten en binnen? Deuren, 

hekken en poorten? Tuinhuizen, 
overkappingen en meubelen?

We maken het in allerlei kleuren, maten, 
materialen en soorten. Dus heb jij een 

idee? Onze vakmensen dóen er iets mee. 
Ze kennen de eigenschappen van hout, 

weten wat maatwerk is en omarmen élke 
uitdaging. 

Dus, handen uit de mouwen, aanpakken 
en hup, we máken het!

Buitenleven? 
We zetten het bakske koffie 

al voor je klaar!
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Tuinsets tegen bodemprijzen en direct uit 
voorraad leverbaar
Ontdek onze showroom en bekijk ons as-
sortiment van topmerken zoals 4Seasons, 
Suns, Hartman, Traditional Teak, Kettler en 
Taste. Wij hebben alles wat je nodig hebt, 
van traditionele sets met 4 verstelbare stoe-
len en een tafel, tot comfortabele loungesets 
en stijlvolle dining sets. En natuurlijk hebben 
we ook parasols om het plaatje compleet te 
maken. Het beste van alles is dat al onze 
tuinsets op voorraad zijn en direct geleverd 
kunnen worden. Bespaar tijd en laat ons 
jouw perfecte tuinset bezorgen wanneer het 
jou uitkomt. Kom vandaag nog langs bij Bax!
 
Stijlvolle parasols voor schaduw en 
comfort
Tegenwoordig zijn vrijhangende en zwe-
vende zonwering de trends in de markt. 
Voorheen was een parasol enkel zijwaarts 
kantelbaar en afhankelijk van de stok in 
het midden. Tegenwoordig zijn parasols 
360 graden draai- en kantelbaar en zweven 
ze boven je tuintafel of loungeset. Dankzij 
moderne technologieën zijn deze parasols 
eenvoudig te verstellen. Als een parasol niet 

helemaal je ding is, biedt Bax ook luxe terra-
soverkappingen en schaduwdoeken.

Maak je tuin compleet met een 
buitenkeuken of kamado
Wil je jouw culinaire kunsten vertonen in 
de buitenlucht? Dan is er geen betere keu-
ze dan een kamado! Bij Bax Totaalrecreatie 
heb je keuze uit het complete assortiment 
van Big Green Egg en The Bastard. Naast 
de grote barbecues vind je ook compacte 
modellen, zodat je zelfs op een balkon kunt 
genieten van heerlijke barbecuegerechten! 
Bijvoorbeeld met een skottelbraai.

Liever genieten op de camping?
Als jij deze zomer liever niet thuisblijft en er 
liever op uit trekt met een kampeertent of 
caravan, dan ben je bij Bax aan het juiste 
adres. 

In onze showroom hebben we ongeveer 60 
voortenten en luifels opgesteld staan en 
bieden we meer dan 150 kampeertenten 
aan. Maak je kampeeruitrusting compleet 
door langs te komen en geniet dit jaar van 
een heerlijke vakantie op je favoriete cam-

ping. Je vindt Bax Totaalrecreatie op Loo 
22 in Bergeijk. Benieuwd naar ons assor-
timent? 

Neem dan alvast een kijkje op 

www.baxrecreatieshop.nl 

Ontdek alles wat je nodig hebt om optimaal van het voorjaar te genie-
ten in onze showroom in Bergeijk! Met meer dan 150 tuinsets en een 
uitgebreid assortiment (vrijhangende) parasols en terrasoverkappin-
gen, hebben we alles in huis om jouw tuin om te toveren tot een waar 
paradijs. Daarnaast zijn we premium dealer van topmerken zoals Big 
Green Egg en The Bastard. Maar ook als je er graag op uit trekt en van 
het kamperen houdt, is een bezoek aan de showroom de moeite waard. 
We hebben alles wat je nodig hebt voor een geslaagde kampeervakan-
tie, van tenten tot slaapzakken en van campingstoelen tot kookgerei.

Tuinmeubelen met hoge korting én uit  
voorraad leverbaar
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Hulselseweg 11     Openingstijden:
5531PE, Bladel     Ma. t/m Do.:  09:00 - 18:00 uur
tel: 0497 360215     Vrijdag:            09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:       09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zondag:         12:00 - 17:00 uur

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

acties geldig van
31-03 t/m 06-04-XX

KOOPZONDAG 2 APRIL
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

2E PAASDAG
MA. 10 APRIL
OPEN VAN 10:00 

TOT 17:00 UUR

NU VOOR
 

  16,99

13,99

SPADE
met D-handvat

metaal

NU VOOR
 

  169.00

99,99

ELHO
REGENTON                 

LIVING BLACK
Regenton & planten- 
bak in 1 incl. kraantje

200 liter

NU VOOR
 

  65,00

49,99

ILEX CRENATA 
‘LUXUS‘

bolmaat: 50 cm
winterhard

3 VOOR
 

15,00

UNIVERSELE
 POTGROND

40 liter
6,49 per suk

ACTIE
 

10%
KORTING

OP ALLE 
FRUITSTRUIKEN 

& -BOMEN

NU VOOR
 

  11,95

8,99

KALK BIO
Pokon 10 kg

vermindert mos-   
vorming in het gazon

NU VOOR
 

  20,99

15,99

PHOTINIA
’CARRE ROUGE’
Struik 50/70 cm

Winterhard

NU VOOR
 

  44,99

34,99

EUONYMUS MIX
Struik hoogte: 60cm

Flinke maat

struiken aan te schaffen. Deze winterharde 
struiken zullen je elke lente weer verrassen 
met een nog grotere bloemenzee. Kom dan 
nu naar ons tuincentrum en kies jouw len-
tetoppers.

Moestuinseizoen

Het moestuinseizoen is aangebroken. Dit 
is de perfecte tijd om alvast voorberei-
dend werk te doen. Bijvoorbeeld de grond 
voor te bereiden, een moestuinplan maken 

of de eerste zaailingen te verplanten. Er is 
een groot assortiment in zakjes zaad, zowel 
groente, kruiden als bloemen. Kun je niet 
wachten, dan hebben wij ook kruiden- en 
groenteplantjes in pot.

Extra open in april en mei

Op 2e paasdag zijn wij extra open van 10.00 
tot 17.00 uur. Daarna zijn wij alle dagen open 
in april en mei, ook op zondag open van 
12.00 tot 17.00 uur.

Het is bijna lente! De zomertijd is weer ingegaan en dat merken 
we de avonden weer langer licht blijven. De natuur ontwaakt 
en maakt zich op een voor een nieuw seizoen. Overal bloeien 
lentebloemen en de eerste bloesembomen staan in bloei. In de 
tuin is er nu genoeg te doen: snoeien, een opfriscursus voor je 
gazon, borders opruimen, paden en terras schoonmaken en je 
tuinmeubels weer naar buiten. Dus handen uit de mouwen! 

Handen uit de mouwen bij 
Tuincentrum Groenen!
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Groen en gezond
Wist je dat actief met planten bezig zijn 
goed is voor je geest? In het tijdperk waar-
in verandering de enige constante factor is, 
is goed zorgen voor jezelf belangrijker dan 
ooit! Heb je behoefte aan een moment van 
rust en ontspanning? Ga dan aan de slag 
met je kamerplanten - beetje watergeven, 
verpotten en lelijke bladeren verwijderen - 
en je hoofd leegmaken. Of juist nadenken. 

Planten zeggen niks, maar luisteren erg 
goed. 

Lentetoppers
Als de voorjaarsschoonmaak is gedaan, is 
het tijd om je potten en bakken te vullen met 
vrolijk gekleurde lentebloeiers. Ga jij voor vi-
olen, anjers of primula’s? Ze bloeien lang en 
rijk. Wil jij elk voorjaar meer kleur in je tuin? 
Overweeg dan eens om wat lentebloeiende 



16Voorjaar 2021

Waterontharders

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

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie


