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Door Renate Matthijssen

BLADEL - Wie goed kan rekenen, weet dat 
het 50-jarig bestaan van de Bladelse Bas-
ketbalclub twee jaar geleden gevierd had 
moeten worden. René Heijmans vond al 
dat hij wel erg lang in de jubileumcommis-
sie zit. Samen met Peter Wouters, Els van 
de Ven en voorzitter Tom van Kuijk kijkt hij 
terug op de afgelopen halve eeuw, waarin 
de sportvereniging vooral hoogtepunten 
heeft gekend.

Geschiedenis
René was er niet bij vanaf het begin, maar wel 
snel daarna. “Uit de verhalen weet ik dat het 
eerste jaar werd gespeeld onder de vlag van 
PSV 6. Daarna was Reusel de plaats waar het 
allemaal gebeurde, om het simpele feit dat 
Bladel nog geen sporthal had. Er werd ge-
traind in de gymzalen van een paar scholen 
maar voor wedstrijden waren die niet ge-
schikt. Het clubhuis was café ’t Carrillon, van 
daaruit vertrokken we naar wedstrijden en 
daar werden de matches geëvalueerd.” Dat 

laatste weet Tom nog goed: “Het is ‘wel eens’ 
voorgekomen dat we aan de andere kant van 
het land aankwamen voor een wedstrijd en 
bleek dat de tas met shirts nog op de Markt in 
Bladel stond. Moesten we spelen in de oude 
shirtjes van de tegenstander.” Het is één van 
de vele anekdotes die rondgaan op de club.

Thuiskomen bij de club
Wat alle leden ervaren bij BC Bladel is de 
enorme saamhorigheid. “Wij maken echt 
geen verschil, iedereen is welkom. Wat ik 
vaak hoor van leden die een uitstapje hebben 
gemaakt naar een andere club is dat ze een 
groot gevoel van ‘thuiskomen’ ervaren als ze 
terug zijn. We hebben een lid die bij ons kwam 
spelen toen hij nog in Helmond woonde, 
even een uitstapje maakte naar een andere 
vereniging, maar toch weer terugkwam. Van-
wege de sfeer. Hij woont nog steeds niet in 
de buurt, maar komt wel elke week trainen en 
spelen. De sfeer die hij bij ons ervaart vind je 
nergens”, verduidelijkt Peter. Ook Els kent dat 

Sinds de coronaperiode is de populariteit van BC Bladel gegroeid. Tom: “We denken dat het voortkomt uit het feit dat 
we het Hofplein omgetoverd hebben tot een basketbalplein. Dat sloeg zo aan en we hebben nu heel veel jeugdteams." 
Els: "Nu staat het jubileumjaar op het punt van beginnen. We beginnen met een reünie. Op 6 mei mag in het sportcafé 
iedereen die nu of in het verleden iets met BC Bladel te maken heeft gehad, mee komen feesten."

lees verder op pagina 3

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonneglazen 
op sterkte bij aankoop 

van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden
   Actie geldig t/m 30 mei 2023

ACTIE

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

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

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

www.knegtmansadvocaten.nl
BlAdEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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Van Bommel Optiek; 
Oogzorg aan huis

5
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Leerlingen Florent 
exposeren bij 
Gooskens Hout

23
Wiezienie 
trekt er op uit!

7
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

18-20

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Kunstgebitten 
Reparaties/rebasingen
 Implantaatprothese

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

Het gevoel van 
sámen is groot 
bij BC Bladel
Club organiseert reünie op 6 mei 
voor iedereen die zich betrokken voelt
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De lente is in volle gang! En dus verplaat-
sen we ons van de woonkamer naar een 
plek waar we zoveel mogelijk zonnestra-

len vangen. De tuinmeubelen kunnen 
weer naar buiten en stiekem verheugen 

we ons al op lange zomeravonden. De 
natuur ontwaakt: overal pril groen en 
lentebloemen, we zien lammetjes en 

kuikentjes en krijgen zin om in de tuin aan 
de slag te gaan. 

Kortom: dat is puur genieten!

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 1e Paasdag: gesloten

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

acties geldig van
07-04 t/m 18-04-23

De lente is in volle gang! En dus verplaat

MA. 10 APRIL - 2E PAASDAG
OPEN VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

NU VOOR

  11,99

8,99

HORTENSIA
Hydrangea

macrophylla. 
diverse kleuren

Hoogte: ca. 40 cm. 

NU VOOR

  11,99

8,99

LEPELPLANT
Spathiphyllum 

‘Vivaldi’
Hoogte: ca. 70 cm

Excl. Sierpot

Luchtzuiverend!

ACTIE

2+1
GRATIS

KRUIDEN
Keuze uit tijm, bieslook, rucola en 

peterselie. Combineren is mogelijk.
3,79 per stuk

NU VOOR

  19,99

15,99

MANDEVILLE in piramidevorm
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Lindenstraat 58 l Hapert l Mobiel 06-54297644 
Info@robveron.nl l www.robveron.nl

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

WWW.VISITBLADEL.NL
WWW.VISITREUSELDEMIERDEN.NL

Toeristische informatie
Snoeperkes
Routes
Wandelkaarten
Fietskaarten
Ruiterkaarten
Souvenirs (oa dorpen skyline)

Streekproducten

VOOR ALLES
OVER & UIT
DE REGIO 

Hier te
verkrijgen

REUSEL - Voor het tweede achtereenvol-
gende seizoen laat De Wekker zijn geluid 
horen. Als rinkelend instrument om het 
publiek op te roepen naar de Wilhelmina-
laan 97 in Reusel te komen. Maar meer nog 
als muzikaal podium om dit publiek te ver-
wennen met een afwisselend, boeiend en 
kwalitatief sterk muziekprogramma. 

Gebracht door een keur van aanspreken-
de artiesten en dat ook nog eens helemaal 
gratis. Een geste waarmee Ad Verhagen, 
eigenaar van zaal-restaurant De Wekker, het 
40-jarig bestaan van zijn zaak een extra fees-
telijk tintje wil geven.  

Het muzikale zomerprogramma ‘De Wekker 
rinkelt voor....’ loopt van de maanden mei tot 
en met september. In die periode zijn er vijf 
concerten. Die vinden steeds plaats op de 
eerste zondag van de maand, ’s middags om 
15.00 uur. Vanwege vastgelegde vakanties 
moeten de organisatoren dit jaar één keer van 
dit schema afwijken: de eerste zondag van au-
gustus wordt een week naar voren gehaald. 
Gevolg: geen optredens in juli en augustus.

In de zomer rinkelt De Wekker voor...
-  7 mei: Taksie. Vijf Kempische muzikanten 

nemen de concertbezoeker mee bij hun 
rondrit langs de wereldmuziek. Met lied-
jes uit alle tijden en uit alle windstreken. 
Gezongen in velerlei talen, waaronder het 
Kempisch dialect. Het vleugje romantiek 
is er altijd, maar dit schiet nooit door naar 
vals sentiment. Taksie creëert een muzikaal 
feest dat velen zal uitnodigen tot een vrolij-
ke dans.

-  4 juni: Joris Linssen & Caramba. Een lan-
delijke topper, deze rasmuzikanten die mu-
zikale lef niet uit de weg gaan. Ze brengen 
Nederlandstalige muziek met Mexicaanse 
peper. Joris Linssen, bekend van tv, is de 
grote entertainer die het optreden vaart 

geeft. Samen met zijn 4 Caramba-amigo’s 
speelt hij of zijn leven ervan af hangt. Een 
concert als een muzikale belevenis, voor-
zien van mooie verhalen.

-  2 juli: ACE. Liefde voor de Amerikaanse West 
Coast muziek. Dat bracht ze samen, de muzi-
kanten van ACE. Het begon bij een ‘toevalli-
ge’ muzikale ontmoeting op het Ploegfestival 
in Bergeijk rond The Eagles. Die werkte zo 
inspirerend dat de 6 professionele popmu-
zikanten al gauw een stevige setlist konden 
presenteren met nummers van onder meer 
The Eagles, Jackson Browne, Crosby Stills 
Nash & Young en The Allman Brothers. Te 
horen op De Wekker-podium.

-  30 juli: Dries Bongaerts. Bijzondere muzi-
kale kwaliteit uit Vlaanderen. Muziek moet 
‘een beetje pijn doen’ aldus singer-song-
writer Dries. Met zijn doorrookt stemgeluid 
onderstreept hij dat. Maar meer nog met 
de passie waarmee hij, begeleid op zijn gi-
taar, zijn eigenzinnige liederen ten gehore 
brengt. Soms met een wanhoop die je naar 
de keel grijpt. 

-  3 september: Alex Roeka. Muziekkenners 
hadden zijn kwaliteiten al lang gesignaleerd. 
Maar het grote publiek ontdekte Alex Roeka 
pas toen hij met ‘Moeder’ op tv verscheen, 
een lied waarvoor hij in 2016 werd geno-
mineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs. 
Die prijs ontving hij eerder al voor ‘Noem 
’t Geen Liefde’. Een vakjury schreef over de 
van oorsprong uit Ravenstein afkomstige 
muzikant: ’Roeka’s doorleefde, maar krach-
tige stemgeluid geeft extra diepte aan poë-
tische teksten over onder meer het genot en 
de pijn van grootse liefdes.’

Praktisch
Voor de concertreeks ‘De Wekker rinkelt 
voor...’ zijn er voldoende zit- en staanplaat-
sen. Reserveren is niet nodig. Wel graag op 
tijd aanwezig zijn. Bij slecht weer verhuist het 
concert van de tuin naar de feestzaal.

De Wekker rinkelt wederom 
voor de muziek!

Alex Roeka

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
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gevoel. “Ik heb een tijdje bij een andere club 
gespeeld omdat ik een niveau hoger kon. Dat 
was prima maar het BC Bladel-gevoel heb ik 
er niet gevonden. Kijk na afloop van de trai-
ning in het sportcafé: iedereen zit door elkaar. 
Je hoort er gewoon bij.”

Prestaties
Zoals in elke sportvereniging kende ook BC 
Bladel hoogte- en dieptepunten. René: “We 
hebben redelijk hoog gespeeld. Een aantal 
leden was speler voor de Dutch Classic Lea-
gue en werd daarmee Nederlands kampioen. 
We hebben een zeer succesvol rolstoelteam 
gehad en er zijn grote namen die bij ons be-
gonnen zijn en inmiddels internationaal spe-
len. Neem Menno Dijkstra. Ik kan niet zeggen 
dat hij als ‘klein menneke’ bij ons begonnen 
is, want hij was al groot toen hij kwam. Inmid-
dels is hij ruim boven de 2 meter en speelt hij 
in Spanje op hoog niveau. Een paar keer per 
jaar komt hij even langs en vooral de jeugd 
vindt dat geweldig. Hij weet ze te enthousias-
meren en als hij dan een paar staaltjes bas-
ketbal laat ziet, valt hun mond open. Prachtig.”

Stijgende populariteit
Sinds de coronaperiode – de tijd waarin andere 
clubs het zwaar hadden – is de populariteit 
van BC Bladel juist gegroeid. Tom: “We den-
ken dat het voortkomt uit het feit dat we het 
Hofplein omgetoverd hebben tot een basket-
bal-plein. We hebben in samenwerking met 
een aantal stakeholders, waaronder Kempen-
Kind, de gemeente en Stichting Kiemkracht, 
het plein een metamorfose gegeven en we 

zijn buitentrainingen gaan verzorgen. Dat 
sloeg zo aan dat ons ledenbestand maar blijft 
groeien. Daar zijn we blij mee; we hebben nu 
heel veel jeugdteams dus onze toekomst lijkt 
verzekerd. Er zitten wat talentjes tussen hoor.” 
Waar hij meteen aan toevoegt: “Het plezier in 
het spelletje staat bij ons voorop maar wie wil 
groeien, krijgt die kans.”

Reünie
Nu staat het jubileumjaar op het punt van be-
ginnen. “Iets later dan gepland maar we gaan 
er een topjaar van maken”, zegt Els. “We begin-
nen met een reünie. Op 6 mei mag in het sport-
café iedereen die nu of in het verleden iets met 
BC Bladel te maken heeft gehad, mee komen 
feesten. We nodigen met name ook oud-leden, 
voormalig sponsors en iedereen die zich ooit 
betrokken heeft gevoeld, uit. We vragen wel 
even aan te melden, dat kan eenvoudig via de 
website.” Bij een gezellige feestavond blijft het 
niet. Els: “We hebben nog een paar 3 tegen 3 
toernooitjes op het programma staan, er komt 
een spooktocht en een pubquiz, we gaan na-
tuurlijk met de club op kamp en we sluiten  het 
jaar af met een galafeest. Maar voor nu richten 
we ons even op de reünie van 6 mei.”

Grootse vereniging
Ook in de activiteiten vinden de leden elkaar. 
Peter: “We hoeven eigenlijk nooit te vragen 
wie er komt helpen bij activiteiten, ze zijn er 
gewoon. In het verleden hebben we altijd de 
Rommelmarkt op de Zomermarkt in Bladel 
verzorgd. De Koningsmarkt in Hapert werd 
door leden uit onze club ondersteund, we 
organiseren regelmatig een toernooi voor de 
leden samen en we zijn als club één team als 
we pilsjes gaan tappen bij de concerten van 
Guus Meeuwis. Ik herinner me ook nog het 
‘Fierljeppen’ eind jaren ’70. Prachtig was het, 
zowel voor deelnemers als het publiek. Ook 
voor het jubileumjaar verwacht ik veel gezel-
ligheid en saamhorigheid.” Uit de enthousias-
te verhalen van de basketballers blijkt dat je 
niet groot hoeft te zijn om te kunnen basket-
ballen maar dat je als vereniging wel grootse 
dingen voor elkaar kunt krijgen.

www.bcbladel.nl 
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BASKETBALCLUB BLADEL

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

Gebakken kipfilet in chilisaus 
+ 2 stokjes saté

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 18,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

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

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

BEZORGERS GEZOCHT 
Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  

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

Hoogeloon
 omgeving Volderstraat & Valensplein

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

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

T/M 15 APRIL

Nog een keer extra 
onder de aandacht bij 

Bakker Wieland

Brood:
Malt Donker &
Zonnepitbrood 

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

T/M 15 APRIL

DAGELIJKS
allerlei 

EXTRA ACTIES
DEZE WEEK NOG DE 

LAATSTE GELEGENHEID  OM 
BESTELLINGEN TE PLAATSEN

Vanaf 11 april zijn wij het beste per fiets/voet bereikbaar i.v.m. wegwegzaamheden in de Oude Provincialeweg. 

BLADEL - Op zondag 16 april kunnen wan-
delaars bij De Tipmast, De Tipmast 48a in 
Bladel terecht voor de voorjaarswandeling. 
De organisatie 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

Voorjaarswandeling 
No-Limits
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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.

Het is weer Pasen!
Door Arie van den Berk

Pasen, het weekend dat Christenen stil staan bij de wederop-
standing van Christus, na de daaraan voorafgaande dagen van 
lijden en sterven in de Heilige Week. Symbool voor nieuw leven 
na de dood. 

Voorjaar
Pasen betekent ook de start van het voorjaar. Met veel eieren, de 
kleur geel en lekker buiten zijn. In fris groen, tussen de lammetjes.  
Dagen met een gouden randje, volop omringd door nieuw leven 
in een nieuw seizoen.

Vrije tijd
En Pasen betekent natuurlijk ook een lang weekend met een 
extra vrije dag, waarop heel Nederland in beweging lijkt te komen. 
Naar het strand, het bos, het sportveld, op familiebezoek, naar de  
meubelboulevard; iedereen lijkt op weg te zijn naar iets leuks.

Niet voor iedereen
Lijkt ja, want er zijn helaas ook veel mensen die dit lange weekend niets ondernemen. Zoals die 
man, die opziet tegen deze feestdagen zonder zijn vrouw. Want wat moet hij in hemelsnaam 
alleen gaan doen, na al die vrije dagen jarenlang samen te hebben ingevuld? Of zoals dat klein-
kind, dat altijd op Tweede Paasdag eieren ging zoeken bij opa en oma in de tuin. Waar moet 
ze dat nu doen, nu opa er niet meer is en oma in het verpleeghuis woont? Of zoals die jonge 
ouders, die hun enige kind totaal onverwachts moesten afstaan na een korte, hevige ziekte. Die 
zoveel moeite hebben om andere gezinnen te zien, die wel samen iets gezelligs kunnen doen.

Het wonder van wederopstanding
Omdat het verdriet van rouw zo allesomvattend is, staat hun wereld stil. Weken, maanden, 
soms zelfs jaren lang. Elke keer verbaas ik me er weer over hoe sterk we zijn als mens. Omdat 
zelfs het grootst denkbare verdriet wat lijkt te slijten door de tijd. Waardoor iemand die een 
dierbare heeft verloren zich weer een beetje opricht, wat aandacht krijgt voor de wereld om 
hem heen. Een soort van wederopstanding, van nieuwe kracht. En dat is nu juist het wonder, 
waar Pasen ook over gaat.

Wij wensen u mooie Paasdagen toe, met die invulling waaraan u behoefte heeft.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

REUSEL-DE MIERDEN - Vanaf dit jaar doet 
HandicapNL mee aan de Goede Doelen 
Week. Tijdens de collecteweek van 11 t/m 
15 april bundelen 15 landelijke goede doe-
len de krachten en gaan gezamenlijk col-
lecteren in Reusel, Hooge Mierde, Lage 
Mierde en Hulsel.

U kunt uw gift uiteraard ook geheel of ge-
deeltelijk toekennen aan HandicapNL. De 
helft van de opbrengst voor HandicapNL gaat 
rechtstreeks naar Stichting Bij Ons en komt 
dus terecht bij een plaatselijk (ouder)initiatief. 

Stichting Bij Ons beheert een woonvoorzie-
ning voor mensen met een licht verstandelij-
ke beperking en/of autisme aan De Speelman 
in Reusel. Hier wordt woonruimte geboden 
aan 10 bewoners uit alle kernen van onze ge-
meente. Het opbouwen en onderhouden van 
een sociaal netwerk is een belangrijk doel. 

Voor het organiseren van activiteiten en het in 
stand houden van de stichting is geld nodig. 
Wij zijn dan ook erg blij met het aanbod van 
HandicapNL en willen de collecte dan ook 
van harte bij u aanbevelen. 

De vrijwilligers/collectanten komen bij u aan 
de deur. U kunt contant geld geven via de col-
lectebussen, maar u kunt ook storten via een 
QR-code.

Goede 
Doelen Week 
Reusel-
De Mierden

Na een jaar afkicken gaan we er weer voor, 
een nieuwe fotowedstrijd! Het thema voor 
dit jaar is ‘Reusel-De Mierden in actie’.

Wandelen, fietsen, een balletje trappen, ter-
rassen, een kopje koffie drinken, werken in de 
tuin, het vegen van de straat, werken op het 
land, bedenk het maar. 

Of heb je onze oproep voor carnaval gezien 
en heb je prachtige plaatjes gemaakt van je 
mooiste carnavalsmomenten? We zijn op 
zoek naar actie en naar jouw verhaal. Maak jij 
de leukste foto van 2023?  

Winnende foto’s
De leukste foto’s worden beloond met een 
plek op onze sociale media, in D’n Uitkijk en 
natuurlijk krijgen de  winnaars een mooie 
prijs!

Meedoen?
Stuur jouw mooiste foto in via onderstaande 
website-adres. Hier vind je ook de spelregels. 

Veel plezier met fotograferen!

www.reuseldemierden.nl/fotowedstrijd

Start nieuwe 
fotowedstrijd
Thema ‘Reusel-De Mierden 
in actie’

MIDDELBEERS - In het paasweekend 8, 
9 en 10 april vindt de expositie ‘Trilogy’ 
plaats in het Oude Kerkje, Willibrordstraat 
25 in Middelbeers.

Leven, dood en (weder)geboorte. Een thema-
tische drie-eenheid die regelmatig wordt aan-
getroffen in de wereld van de kunst. De expo-
sitie van Marie-Anne Fleskens, Teo Baehler en 
Peterjan Prinsen ademt deze symboliek. 

De kunstenaars brengen ieder op hun eigen 
wijze een ode aan het ontstaan van het leven, 
het leven zelf en de onafwendbare verganke-
lijkheid.

Marie-Anne toont fijnzinnig en subtiel ke-
ramische werken die betrekking hebben op 
geboorte, groei, aftakeling, fragiliteit en dood. 
Breekbaar en tactiel.

Teo brengt een grote eigentijdse serie sculp-
turen van het niet alledaagse kunstmateriaal 
brood, verwijzend naar deze levensbron bij 
uitstek en een nieuwe betekenis gevend aan 
ons dagelijks brood.

Peterjan geeft met zijn vlot geschilderde werk 
een verrassende kijk op het geluk en de wor-
steling die ons leven kan zijn en soms ook is, 
figuratief en af en toe vervreemdend.  
 
Het Oude Kerkje is op zaterdag open van 
13.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 
uur en op paasmaandag eveneens van 11.00 
tot 17.00 uur. De entree is € 2,50 (t.b.v. instand-
houding van het monument), kinderen gratis. 
U vindt ons op www.facebook.com/oude-
kerkje en voor meer informatie zie:

www.oudekerkje.nl

Expositie ‘Trilogy’  in het Oude Kerkje
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Oogzorg aan huis
HAPERT - Je wist misschien niet eens dat 
het bestond, maar als je eenmaal kennis 
hebt gemaakt met de Oogzorg aan Huis 
van Patrick van Bommel, zul je enthousiast 
zijn. Nooit meer lang wachten, ook in de 
avonduren kunnen afspreken voor je oog-
controle, altijd een ruime collectie van de 
nieuwste monturen, professionele appara-
tuur en persoonlijke aandacht. Alles in één 
afspraak geregeld – ook met de zorgverze-
kering - het is ideaal.

Groei
Al een flink aantal jaren 
timmert Van Bommel 
Optiek aan de weg. “De 
beste keuze die ik ooit 
heb kunnen maken", zegt 
hij erover. “Alle klanten zijn 
positief omdat ze het gevoel 
hebben dat er echt de tijd 
genomen wordt. Er staan niet 
nóg drie klanten achter hen die 
geholpen willen worden. Ik heb 
alle apparatuur bij me om perfecte 
oogmetingen te kunnen doen. Ik ben 
meegegroeid met de techniek, de draagbare 
varianten van de grote apparaten in de op-
tiekzaken zijn net zo goed, soms zelfs beter.”

Advies
Oogproblemen merk je niet altijd meteen. 
Patrick: “Als je slechter gaat zien, weet je wel 
dat het tijd is voor een bezoekje aan de opticien. 
Er zijn ook oogproblemen waar je als patiënt 
in eerste instantie geen last van hoeft te 

hebben, maar die wel voor flinke problemen 
kunnen zorgen. Tijdens de oogmeting zien 
wij direct of iemand beginnend staar heeft of 
verhoogde oogdruk aan het ontwikkelen is. 
Maar er zijn problemen die je niet direct ziet. 
Wij adviseren iedereen van boven de vijftig 
om jaarlijks een ‘fundus-foto’ te laten maken. 
Dat is een foto van het netvlies waarop 
mogelijke oogziekten in een vroeg stadium 
te constateren zijn. Wij beschikken over 
de nieuwste apparatuur om deze foto’s te 
kunnen maken en we werken samen met 
optometristen.”

Vertrouwd
“Het onderzoek begint met 
een uitgebreide anamnese 
waarbij ik een aantal vragen-
lijsten invul. Daarna wordt de 

foto gemaakt. Grote, opval-
lende oogproblemen zie ik 
zelf, maar elke fundus-foto 
wordt doorgestuurd naar 
een BIG-geregistreerde 
optometrist om de beelden 
nauwkeurig te beoordelen. 

Aan de hand van zijn/haar 
conclusie wordt de patiënt 

al dan niet doorgestuurd naar de oogarts. 
Bijkomend voordeel: de patiënt hoeft dan niet 
eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief”, 
aldus Patrick. “De patiënt krijgt zelf alle stuk-
ken, inclusief foto, mee zodat de oogarts alle 
gegevens direct heeft. Wat patiënten tot 
nu toe als positief ervaren, is dat het eerste 
onderzoek – vragenlijst en foto – door een 
vertrouwd persoon gedaan wordt. Mij kennen 
ze al en dat scheelt soms een hoop uitleg.”

Service

Het is voor mensen die minder mobiel zijn 
mogelijk om de fundus-foto aan huis te laten 
maken. “In uitzonderingsgevallen kan dat”, legt 
Patrick uit. “In principe reserveren we tijdblok-
ken in onze praktijk voor deze patiënten maar 
als ‘Opticien aan Huis’ bied ik de mogelijkheid 
om ook deze service aan huis te verzorgen. 

Omdat voor dit onderzoek het niet nodig is om 
de ogen te druppelen, kunnen patiënten na 
afloop van het onderzoek zelf naar huis rijden. 
Dat maakt het niet nodig om álle onderzoeken 
aan huis te laten plaatsvinden.” 

Informeer naar de mogelijkheden bij het 
maken van de afspraak.

www.vanbommeloptiek.nl

Patrick: “Wij adviseren iedereen van boven de vijftig om jaarlijks een ‘fundus-foto’ te laten maken. Dat is een foto van 
het netvlies waarop mogelijke oogziekten in een vroeg stadium te constateren zijn. Wij beschikken over de nieuwste 
apparatuur om deze foto’s te kunnen maken en we werken samen met optometristen.”

positief omdat ze het gevoel 
hebben dat er echt de tijd 
genomen wordt. Er staan niet 
nóg drie klanten achter hen die 
geholpen willen worden. Ik heb 
alle apparatuur bij me om perfecte 
oogmetingen te kunnen doen. Ik ben 
meegegroeid met de techniek, de draagbare 

“Het onderzoek begint met 
een uitgebreide anamnese 
waarbij ik een aantal vragen-
lijsten invul. Daarna wordt de 

foto gemaakt. Grote, opval-

nauwkeurig te beoordelen. 
Aan de hand van zijn/haar 

INFORMATIEF

Daar 
wil je 
bij zijn

Door klein te kijken,
samen grote dingen 
bereiken
Wie de bewoners van Nieuwe Kerkstraat 35 leert kennen en de kleine 
signalen leert lezen, ziet aan kleine veranderingen in lichaamshouding 
of mimiek hoe iemand in zijn vel zit. Zo kun je als persoonlijk begeleider 
hét verschil maken tussen een geweldige of een minder fi jne dag.

Daan, Bob en hun vijf medebewoners zijn op zoek 
naar nieuwe persoonlijk begeleiders die hen echt 
willen leren kennen. Sonja en Monique, de 
 moeders van Daan en Bob, en Henriëtte, regie-
begeleider op het woonhuis, maken je graag 
enthousiast over dit woonhuis én hun bewoners. 

Eerst even kennismaken 
Henriëtte: “Nieuwe Kerkstraat 35 heeft zeven 
bewoners. Een vitale groep, waarvan de jongste 
17 jaar en de oudste 64 jaar oud is. De mix, van aan 
de ene kant jongere bewoners die nog vol in 
ontwikkeling is en anderzijds het behouden van 
vaardigheden bij de oudere bewoners maakt dit 
woonhuis leuk. Ze zijn lekker actief en willen naar 
buiten, activiteiten ondernemen. Het is 
dynamisch met allemaal verschillende 
 persoonlijkheden. Ze houden allemaal van 
 gezelligheid en sfeer. Onder de juiste 
 voorwaarden kunnen ze best veel en iedereen is 
mobiel. Dat is echt een plus, en ze kunnen 
 grotendeels zelf helpen met aankleden en 
 verzorgingstaken. Ze maken me als begeleider 

www.werkenbijseverinus.nl

Solliciteer als persoonlijk 
begeleider van Daan en Bob via

en thousiast, omdat je nog bezig bent met het 
behouden en aanleren van vaardigheden en 
met opvoeding.”

Monique: “Bob is een zachtaardige jongen van 
29 jaar met het verstandelijk vermogen van 
iemand van 8 tot 15 maanden. In alles is hij 
 afhankelijk van de zorg van derden. Hij is een 
gevoelige jongen. Aan de blik in zijn ogen kun je 
zien hoe het met hem gaat. Hij kan niet direct 
communiceren. Hij kan wel zeggen ‘koffi  e 
 drinken’. Maar als je aan hem vraagt of hij lekker 
heeft gegeten reageert hij bijvoorbeeld met: 
‘het raam staat open’.” 

Sonja: “Daan is een grote kerel van 29 jaar oud. 
Net als Bob is hij van A tot Z afhankelijk van 
derden. Hij heeft het verstandelijk vermogen 
van iemand van 11 tot 14 maanden. Hij heeft 
geen spraak, alleen geluiden en gebaren. Aan 
zijn mimiek en geluiden merk je hoe het met 
hem gaat. Daan fi etst graag en vindt de 
 trampoline te gek. Hij is heel beweeglijk, maar 

zal niet snel de toenadering zoeken. Alleen als hij 
je lief vindt. Dan geeft hij als een katje een kopje 
tegen je schouder.” 

Door klein te kijken, grote dingen bereiken 
Monique: “Je maakt als persoonlijk begeleider 
het verschil. Het zit in de kleine momenten, die 
zijn onbetaalbaar. Een hand op een schouder, 
even kietelen of bij ze zitten, een liedje draaien 
of een puzzeltje klaarzetten. Bob is 
bijvoorbeeld gek op Bassie en Adriaan en 
 Hollandse kinderliedjes. Ga je naast hem zitten 
en samen zingen, dan is zijn hele dag goed! Het 
is ontzettend belangrijk om de bewoners écht 
te leren kennen en oprechte aandacht te 
geven. Ieder maniertje en iedere gedraging 
 betekent iets. Het is spannend, maar ook 
 fantastisch om dit van iedere bewoner te 
 snappen.” 

Sonja: “Structuur en dagritme is voor alle 
 bewoners belangrijk. Alle bewoners hebben 
een laag niveau en daardoor behoefte aan 
vaste gezichten die ze herkennen. Iemand die 
weet dat Bob graag ketjap over zijn 
 aardappeltjes wil, omdat hij ze anders niet eet. 
Dat je bij Daan de eerste hap even moet 
 aanhouden, ook als hij zijn bord wegschuift. 
Dat de ene bewoner het liefst muziek luistert 
en de ander gek is op mooie nageltjes. 
Als persoonlijk begeleider ben je écht belangrijk 
in hun leven.” 

Aandacht en tijd voor 
bewoners  
Henriëtte: “Alle bewoners 
hebben veel zorg en 
begeleiding nodig. Ze hebben 
behoefte aan individuele aandacht. Als 
 persoonlijk begeleider breng je structuur aan 
voor iemand die het zelf niet kan. Toch hebben 
we geen rigide dagprogramma of een 
to-do-lijst die vandaag af moet. Dus als je 
ergens niet aan toe bent gekomen, omdat je 
een bewoner voorrang hebt gegeven, is dat 
altijd een goed idee. Er is ruimte voor 
spontaniteit en je kunt daarin ook een stukje 
van jezelf kwijt. Zo kiest de ene begeleider 
ervoor om een liedje te zingen samen met 
 bewoners, terwijl de ander ze lekker mee naar 
buiten neemt voor een wandeling. Als team zijn 
we fl exibel en bewegen we mee waar 
bewoners dat nodig hebben. Geen stress, wel 
duidelijkheid en voorspelbaarheid. Eigen regie 
staat daarbij voorop. Structuur aanbrengen in 
een dag, betekent niet dat je alles voor 
bewoners bepaalt. Daar houden we elkaar als 
team scherp op. Bewoners mogen, ieder op 
hun eigen niveau en soms binnen kaders, wel 
eigen keuzes maken. Dat kunnen keuzes zijn in 
activiteiten, in kleding of in soort broodbeleg. 
Dingen die voor een ander heel klein lijken, 
maar voor bewoners echt belangrijk zijn omdat 
dit hun kwaliteit van leven vergroot.”
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Dit is geschikt voor zowel grotere gezelschap-
pen, en ook voor twee personen is dit ideaal. 
Neem dan gewoon twee (bief)lappen i.p.v. een 
groot stuk rosbief. De meeste van ons brunchen 
uitgebreid met Pasen, maar zo’n bourgondische 
pan past daar prima tussen. Heerlijk met brood, 
en ook met aardappel puree en groenten op 
paaszaterdag.

Ik wens iedereen  fijne Paasdagen 

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

Bourgondische 
Rosbief

Ingrediënten
•  700 gr rosbief
•  6 kleine sjalotjes
•  125 gr gerookte spekblokjes
•  150 gr kleine kastanje champignons
•  1 teen knoflook
•  10 zilveruitjes
•  ½ el bloem
•  1 el tomaten puree
•  125 ml port of rode wijn
•  250 ml runderbouillon
•  2 takjes tijm
•  ½ el bruine suiker
•  1 el echte boter
•  2 el olie

•  ½ el bruine suiker
•  1 el echte boter
•  2 el olie

Voor:  6  personen                           Voorbereiding ≈ 10 min                               Klaar in:  40 min

Bereiding
Haal het stuk rosbief ruim voor gebruik uit de koelkast, zodat het op tempratuur kan komen en bestrooi het met zout en 
peper. Verhit de olie in een pan en bak de rosbief aan, ongeveer 4 minuten per kant. Haal het vlees eruit en verpak in 
aluminium folie. Bak in de achtergebleven olie het spek goudbruin aan en snijd ondertussen de champignons in 4-en. 
Voeg de champignons en de sjalotjes toe en bak deze even mee. Voeg de boter toe en pers de teen knoflook erboven uit en 
roer alles even door. Voeg de tomatenpuree toe en bak een minuutje mee. Strooi de bloem erover en bak deze al roerend 
ook even mee. Voeg dan de wijn en bouillon toe en blijf roeren zodat er geen klontjes ontstaan. Voeg de afgespoelde zilver-
uitjes, de suiker en tijm toe en laat de saus een kwartiertje  (in)koken. Voeg eventueel wat water toe als het te dik wordt. 
Leg het vlees in z´n geheel of in plakken erin terug, warm nog even mee en serveer.

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

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

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

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

www.nrc-rwh.nl

Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
Start 22 april

JONG & OUD

Er lopen nogal wat mensen rond met 
weinig ruggengraat. Ik zou wat voorbeel-
den kunnen geven, maar misschien is het 
beter als u daar zelf eventjes voor rondkijkt 
in uw omgeving en uw eigen conclusies 
trekt. Zoals altijd, is zelfkennis ook hierbij 
een groot goed.

De uitdrukking ‘ruggengraat hebben’ heeft 
in onze taal een nogal specifieke bete-
kenis: het vermogen om ‘je rug recht te 
houden’. Dat wil zeggen: niet buigen, ook 
niet als de omstandigheden je onder druk 
zetten om dat wel te doen.

Neem president Zelenski van Oekraïne. 
Voordat hij president werd, was hij komiek. 
Je zou dan verwachten dat zo iemand een 
type is van ‘Lang leve de lol’ en daarom, 
als de grond wat te heet onder zijn voeten 
wordt, de benen neemt naar een ander 
land. 

Maar niks van dat alles: toen zijn land werd 
gebombardeerd en hij “doelwit nummer 
één” werd van de Russen, bleef Zelenski. 
En hij voert nog steeds zelf zijn troepen 
aan. Typisch geval van veel ruggengraat.

Je kunt ook te veel ruggengraat hebben. 
Ik heb dat zelf bijvoorbeeld, om maar eens 
een willekeurig voorbeeld te noemen. 
Helaas zowel in bovenstaande figuurlijke 
betekenis – ik maak me het leven soms wat 
moeilijk door iets teveel zelfdiscipline – als 
letterlijk.

Want ja, ik heb echt teveel ruggengraat. 
In twee richtingen: te lang en te vol. 

Te lang, want met een lange rug heb je snel 
rugklachten. Te vol, want in de ruggengraat 
zit een kanaal, zeg maar de kabelgoot van 
je lichaam, waar je centrale zenuwen door-
heen lopen. En daar wringt de schoen – en 
niet alleen de schoen: mijn kabelgoot is te 
nauw. 

Dus rugklachten, met de regelmaat van 
de klok. Typisch geval van teveel ruggen-
graat. Al twee keer aan geopereerd ook, 
13 jaar geleden en 24 jaar geleden. Met een 
beetje pech dus binnenkort weer aan de 
beurt. Vorige maand heb ik nog in de MRI 
scanner gelegen voor de bovenrug, want 
tintelende arm. Wat denk je? Vernauwing 
te zien… natuurlijk. 

Daarom moest ik terugkomen bij de oefen-
therapeut. Van haar zou ik oefeningen 
krijgen. Helaas: twee dagen daarvoor 
schoot het, bij het tillen van mijn (goed 
klinkende edoch erg zware) gitaarverster-
ker, tegoei in mijn onderrug. Ik kreeg die 
oefeningen daarna wel, maar kan ze niet 
doen – de pijn trekt teveel naar mijn benen. 

Zo blijven we sukkelen. Ik hoop nog mee 
te maken dat dit probleem op een dag 
definitief wordt opgelost. Er zijn al wat 
pogingen in die richting gedaan, met 
stappen vooruit en soms een paar stappen 
terug. Ik heb iemand nodig die niet voor 
dat proces terugdeinst. 

Gezocht: arts met ruggengraat!

Ruggengraat

column

Mark t 4  •   Haper t
Tele foon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’
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Wijnslijterij Hendriks
Oude Prov. weg 62

5527BR Hapert
0497 – 381565

www.wijnslijterij-hendriks.nl

Dinsdags gesloten

LET OP:
Na Pasen gaat 
de straat eruit!
Maar wij blijven met 
de auto bereikbaar 
via de achterkant en 
zijkant!

Aspergewijn 2023 
Geselecteerd door: €6,99

Doos à 6 flessen
€37,90

ER OP UIT

Door Nicole Leijen

REUSEL - Zet 
een sportieve, 
gepensioneerde, 
sociale man bij 
een enorm ge-
dreven, ervaren 
vrijwilligster met 
een enorm net-
werk. Koppel 
daar een positief 

ingestelde ervaringsdeskundige aan. Dan 
komen de mooiste dingen tot stand.   

Het zal je maar gebeuren. Sta je vol plannen, 
ambities en dromen midden in het leven en 
wordt de wereld van de ene op de andere 
dag letterlijk zwart voor je ogen. Of je krijgt 
van artsen de mededeling dat je zicht helaas 
steeds slechter wordt. Wat de situatie ook 
is, als je visueel beperkt bent, heeft dat een 
grote impact op je leven. Iets wat een goed-
ziende zich niet voor kan stellen. Maar helaas 
ontkomen we niet aan de werkelijkheid dat er 
in onze regio steeds meer visueel beperkte 
mensen bijkomen. En dat zagen Net, Hans en 
Geert ook.

Net van Herk zet zich al sinds 2001 in voor 
mensen met een visuele beperking o.a. door 
het organiseren van (fiets)vakanties voor 
deze doelgroep. Hans Cuijlits is een fanatiek 
fietser. Geïnspireerd door het werk van zijn 
vrouw in de zorg, waar de aanwezige tandem 
nauwelijks gebruikt werd, kwam hij op het 
idee om na zijn pensionering te gaan fietsen 
met mensen die dat zelf niet meer kunnen. 
Net en Hans kwamen elkaar tegen, raakten 
aan de praat en een week later was het ge-
regeld. “Hans vroeg me of ik nog iemand wist 
waarmee hij kon gaan fietsen”, vertelt Net. 
“Ik heb 2 telefoontjes gepleegd en een week 
later zaten ze samen op de tandem”. 

Ze besloten te onderzoeken of er in Reusel 
meer behoefte is. “Op dat moment wisten 
we van 6 personen dat ze visueel beperkt 
zijn. Hen hebben we benaderd en een dag 
later hadden we al 5 aanmeldingen”, licht 
Hans het initiatief toe. Geweldig dat deze 
twee met hun ideeën dus direct voorzagen 
in een behoefte! Sindsdien gaat het snel. 
Binnen no-time hebben ze een groep vrijwil-
ligers aan zich verbonden. En de groep ‘gas-
ten’, zoals Hans en Net de visueel beperkten 
heel mooi noemen, is inmiddels uitgegroeid 
tot 11. Hans zat niet stil en regelde via allerlei 
wegen voldoende tandems en zo konden ze 
vanaf augustus 2022 samen op pad. En wat 

een succes is dat! Er is een groep lotgeno-
ten ontstaan die heel veel aan elkaar hebben. 
“Het gaat niet eens om het aantal kilometers 
of het fietsen, de momenten op het terras zijn 
zeker zo waardevol”, legt Net uit. Er ontstaan 
contacten, er worden waardevolle tips uitge-
wisseld en goede ideeën komen ter sprake. 
Geert Vosters kan dit beamen. Hij is met zijn 
visuele beperking ervaringsdeskundige en 
één van de 5 die zich direct aanmeldde. “Net 
kwam precies op tijd met haar vraag. Ik had 
niet veel om handen en heb me dus meteen 
aangesloten. Het heeft me veel opgeleverd. 
Ik heb veel mensen leren kennen, waarmee 
ik nu ook bijvoorbeeld op straat een praatje 
maak, op de koff ie ga of bel”, vertelt Geert 
zichtbaar enthousiast. 

Tijd dus om het een off icieel tintje te geven 
door het oprichten van een stichting. Gehol-
pen en geadviseerd door de vrijwilligers van 
Duofietsen Reusel-De Mierden zijn Net en 
Hans ook daar mee aan de slag gegaan en ook 
dat was snel geregeld. Uit een prijsvraag ont-
stond de naam Wiezienie. Geert Vosters stap-
te in als 3e bestuurslid. Het logo werd ontwor-
pen en er kwam een inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel. “Het is nu zaak om sponsors, 
subsidies e.d. te regelen zodat het ook be-
staansrecht blijft houden”, legt Hans uit. Het 
belangrijkste doel van de stichting is de men-
sen met een visuele beperking van de stoel af 
te krijgen. “Op andere plaatsen heb ik ervaren 
dat er tandems zijn, het zonnetje schijnt, maar 
er geen vrijwilligers zijn die met de visueel 
beperkten op pad gaan. Dat is in Reusel wel 
anders. Daar hebben we meer vrijwilligers dan 
visueel beperkten, dus kunnen de gasten altijd 
mee”, geeft Net dankbaar aan. 

Het bestuur is enorm gedreven om de kwa-
liteit van leven voor de gasten te verhogen 
door ze te koppelen aan een vrijwilliger. Daar-
door zijn ze een stuk minder beperkt. “En dus 
houden we het ook niet enkel bij tandemfiet-
sen”, zegt Geert trots. Hij kwam met het idee 
om 1x in de 2 maanden een activiteit te orga-
niseren en zet zich daarvoor in. “We zijn al bij 
de Bijenhal en Bierbrouwerij geweest en bin-
nenkort gaan we naar het toneel. We kunnen 
als visueel beperkten namelijk nog heel veel 
wél. Ik heb nog ideeën genoeg”, lacht hij. Ook 
heeft de groep al diverse wandelingen achter 
de rug. Dat is een mooi alternatief voor het 
fietsen als het in de winter te koud is. Wande-
len gaat allicht. 

Dromen doet de stichting ook. Ze zijn heel 
tevreden over hoe het nu loopt en ze heb-
ben echt een super goede start gehad, met 

hulde aan alle vrijwilligers en het enthousias-
me van de gasten. De wens is dan ook om dit 
nog verder uit te breiden. “En dat is dubbel, 
want natuurlijk willen we niet dat er nog meer 
mensen visueel beperkt raken. Maar de men-
sen die het zijn of helaas toch worden, hopen 
we wel te bereiken, ook buiten Reusel”, vertelt 
Net haar droom. Hans streeft naar ‘voor elke 
gast een goede fiets onder de kont’, want daar 
ontbreekt het nu nog wel aan. “Sommige zijn 
oud, minder stabiel en dus ook minder vei-
lig. Uiteindelijk zou het mooi zijn als we voor 
iedereen een elektrische tandem hebben. 
Dan is het helemaal optimaal genieten voor 
zowel gast als vrijwilliger”, spreekt hij vol ge-

drevenheid uit. Hij wil zich er graag hard voor 
maken. En Geert? Die hoopt met al zijn lotge-
noten nog veel meer fijne tijden te beleven en 
wenst dat ze zo allemaal meer kwaliteit van  
leven krijgen, net zoals hij.

Ben je visueel beperkt en wil jij je graag aan-
sluiten bij Wiezienie? Of wil je meer infor-
matie? Laat het dan weten via stichtingwie-
zienie@gmail.com. Ook heeft Wiezienie een 
Facebook-pagina. Je bent niet verplicht om 
mee te gaan fietsen. Alleen deelnemen aan 
activiteiten kan ook. Je hoeft niet in Reusel te 
wonen. Als je in Reusel kunt komen om deel 
te nemen, ben je welkom!

Wiezienie 
trekt er op uit!
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Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Het komt in onze scheidingspraktijk met 
regelmaat voor dat scheidende stellen 
hun woning (tijdelijk) onverdeeld willen 
of even moeten laten. Indien de woning 
onverdeeld blijft, blijven partijen juridisch 
gezien samen eigenaar van de woning én 
hoofdelijk aansprakelijk voor de hypothe-
ken die zijn gevestigd op de woning. Het is 
verstandig om bij de scheiding duidelijke 
afspraken te maken over de onverdeelde 
woning, zeker als deze voor langere tijd 
onverdeeld blijft. 

Waarom de woning onverdeeld laten?
Zonder uitputtend te zijn, noem ik een aantal 
redenen waarom het soms de voorkeur heeft 
de woning onverdeeld te laten.
•  De kinderen kunnen hun vertrouwde omge-

ving behouden; 
•  Het lukt één van beiden niet om de woning 

over te nemen, terwijl dit op termijn naar 
verwachting wel lukt;

•  Het kan aantrekkelijker zijn de woning 
samen aan te houden dan nu met verlies te 
verkopen;

•  Het verkrijgen van een nieuwe woning is 
lastig.

Onderwerpen om vast te leggen

•  Wie krijgt het woonrecht?
Wie blijft gedurende de periode van onver-
deeldheid in de echtelijke woning wonen? Of 
kiest u voor bird-nesting; de kinderen blijven 
in de woning en u als ouders gaat de woning 
in en uit.
•  Nieuwe partner
Mag de ex-partner gaan samenwonen met 
een nieuwe partner in de woning en heeft dit 
al dan niet consequenties voor de verdeling 
van de woonlast?
•  Verdeling lasten
Volgens de wettelijke bepalingen zullen de 
gebruikerslasten voldaan moeten worden 
door de gebruiker, dus degene die de woning 
bewoont. De eigenaarslasten (waaronder hy-
potheekrente, aflossing, OZB) dienen partijen 

ieder naar rato van eigendom te dragen na de 
scheiding, tenzij partijen hierover afwijkende 
afspraken maken. 
•  Recht van eerste koop
Dient de woning bij verkoop eerst te koop 
aangeboden te worden aan één van u?
•  Duur
Het is verstandig om een duur van de fase 
van onverdeeldheid overeen te komen. 
•  Woonvergoeding
Het is mogelijk voor de echtgenoot die niet in 
het huis “mag” wonen en daardoor niet het 
genot heeft van de woning die aan hem/haar 
in eigendom toebehoort, om een vergoeding 
te vragen. Deze wettelijke vergoeding wordt 
over het algemeen vastgesteld op basis van 
de overwaarde van de woning. 
•  Makelaar en waardering
Hoe en door wie wordt de woning gewaar-
deerd als deze uiteindelijk ofwel verkocht 
gaat worden aan derden, ofwel toebedeeld 
wordt aan één van u?
•  Verdeling overwaarde
Hoe wordt overwaarde (na voldoening van de 
verkoopkosten) verdeeld?
•  Beëindiging regeling
Welke redenen zijn aanleiding om de regeling 
aan te passen ofwel te beëindigen? Dit kan 
bijvoorbeeld gelegen zijn in het geval funda-
mentele fiscale dan wel juridische wijzigin-
gen plaatsvinden.
•  Fiscaliteiten
Wat zijn de fiscale gevolgen van de onver-
deeldheid? Gedurende de eerste twee jaar 
na het verlaten van de woning wordt de wo-
ning  voor diegene die de woning verlaat nog 
als eigen woning in box 1 beschouwd, zo ook 
is de hypotheekrente gedurende deze twee 
jaar fiscaal aftrekbaar. Na deze twee jaar ver-
schuift de woning en de schuld naar box 3. 

Kortom, u doet er verstandig aan concrete 
afspraken te maken en deze vast te laten leg-
gen in het convenant!

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

De onverdeelde woning bij scheiding

BERGEIJK - Op zondag 23 april, van 12.00 
tot  16.00 uur, wordt de tuinseizoen in Na-
tuurtuin ‘t Loo, Terlostraat 4 in Bergeijk, 
geopend met verkoop van biologische 
planten en kruiden. 

Maart was niet erg warm dit jaar, maar onze 
handen kriebelen al om in de tuin aan de slag 
te gaan. Traditiegetrouw openen we het tuin-
seizoen met de plantjesmarkt. 

Wat is er deze dag allemaal te doen?
-  Plantenverkoop: kwekerij ’t Stekje uit Baar-

schot is met een groot aanbod van biologi-
sche moestuinplanten en kruiden aanwezig 
voor de verkoop (www.stekje-baarschot.nl).

- Rondleidingen door de tuin. 
- Bijenhal is geopend voor bezoekers.
-  Soep en biologische hapjes verzorgd door 

de kookgroep.

Plantenverkoop
Ben je al volop aan het zaaien en staat je hele 
vensterbank vol potjes met kleine plantjes? 
Het is een prachtige hobby, maar best moei-
lijk om van alle soorten groenten je eigen 
plantgoed te kweken. Gelukkig weten Rian en 
Henk van ‘t Stekje alles van opkweken en kun 
je bij hen prachtig biologisch opgekweekt 
plantgoed kopen. Ook dit jaar komen zij weer 
tijdens de opening van het tuinseizoen met 
heel veel moestuinplanten en kruiden naar 
Natuurtuin ’t Loo. Assortiment (onder voorbe-
houd): knolselderij, bleekselderij, courgette,  
koolrabi, prei, allerlei soorten sla en diverse 
koolsoorten. Ook biologisch gekweekte krui-
den, tomatenplanten, komkommers, paprika’s  
en Spaanse pepers zullen er zijn. 

Waarom verkoop van biologische planten? 
Er gaat niets boven gezonde en lekkere groen-
ten uit eigen moestuin. Daarvoor kies je het 
liefst voor ecologisch tuinieren met biologi-
sche zaden en planten. Biologische planten 
worden geteeld in evenwicht met de natuur, ze 
zijn sterk en er is geen kunstmest gebruikt bij 
het opkweken. De zaden zijn niet behandeld 
met bestrijdingsmiddelen en hebben dus geen 
vervuiling van de grond en oppervlakte water 
tot gevolg. Daardoor kunnen insecten en die-
ren veilig in die omgeving leven zodat de bio-
diversiteit omhoog gaat. Daarom kiezen we in 
de Natuurtuin voor biologisch plantgoed.

Het zal een feestelijke middag zijn, waarin we 
onze zinnen zetten op een nieuw tuinseizoen 
met lekkere en gezonde producten. Kom kij-
ken in de bijenhal, doe mee met een rondlei-
ding of ga gezellig op het terras zitten om te 
genieten van een kopje koffie met gebak of 
een kom soep! U bent van harte welkom.

Tip: neem zelf een doosje mee om de gekoch-
te plantjes mee te nemen naar huis!

Opening tuinseizoen in 
Natuurtuin ‘t Loo

KEMPEN - In de afgelopen week hebben 
alle inwoners van Bladel, Hapert en Neter-
sel, de gemeente Eersel, gemeente Berge-
ijk en gemeente Reusel-De Mierden een 
envelop in de brievenbus gekregen met 
daarin een lijst waarop alle goede doelen 
staan vermeld die meedoen aan de Goede 
Doelen Week. Met daarbij een korte om-
schrijving van hun doelstelling en een 
ruimte waar u het bedrag kunt noteren dat 
u wilt doneren. 

Anoniem geven
Voor degenen die nog niet hebben gedo-
neerd: u kunt zelf aangeven aan welk fonds 
of welke fondsen u een bedrag wilt doneren. 
Het totaal van de ingevulde bedragen wordt 
onderaan de lijst vermeld. Een naam is niet 
nodig en de gift blijft anoniem. 

Men kan ook kiezen voor storting per een-
malige machtiging. Indien u kiest voor een 
totaalbedrag voor alle fondsen, wordt dit be-
drag verdeeld over de deelnemende fondsen. 

De ingevulde lijst wordt, met het totaalbedrag 
in contanten of het machtigingsformulier, in 
de bijbehorende envelop gedaan.

In de lopende week van 11 t/m 15 april zullen 
de dichtgeplakte enveloppes door de collec-
tanten worden opgehaald (of zijn misschien 
al opgehaald!) in een verzegelde collectebus 
en naar een inzamelpunt gebracht.

Alle landelijke collecterende goede doelen 
doen mee, dus niet de plaatselijke vereni-
gingen. De nieuwe opzet zal voor veel men-
sen nog wennen zijn, maar het is goed om 
te weten dat al een aantal jaren een Goede 
Doelen Week wordt georganiseerd in steeds 
meer plaatsen, en met succes!

De organisatie van de Goede Doelen Week 
hoopt en vertrouwt erop dat u in de nieuwe 
opzet dezelfde gulheid zult tonen als in voor-
gaande jaren bij de afzonderlijke collectes. 

Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw gift!

Goede Doelen Week in 
de Kempen in volle gang!
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16 april Open Dag 'Leren in Zicht'
HOOGE MIERDE – Op zondag 16 april om 10.30 uur opent praktijk voor remedial 
teaching 'Leren in Zicht' van Renilde Bersi haar deuren aan de Kailakkers 2A in 
Hooge Mierde. Het wordt een dag vol actie die vooral in het teken staat van het 
IJslandse paard. Iedereen is welkom en de entree is gratis.

We starten de dag met ‘ochtendgym tussen de paarden’, die wordt verzorgd door Brenda 
Kox van Van Binnen Mooi. Jong en oud mogen hieraan meedoen. Na de middag zijn er 
workshops ‘Pony Power voor Kids’ en ‘Paardenkracht voor Pubers’. Deze worden gegeven 
in samenwerking met Sietske van Maanen van Kei Coaching en Maaike Vosters van Jij en 
Wei. Kinderen die gek zijn van pony’s en paarden en graag willen poetsen en knuff elen, 
dat kan. Ook een demonstratie staat gepland. 

Tijdens de hele dag kun je informatie krijgen en vragen stellen over de groepstrainingen 
in sociale vaardigheden, individuele coaching, holistische genezing, reflex integratie en 
remedial teaching. Rond 16.30 uur zwaaien wij de laatste bezoekers uit.

Wil je meedoen met een workshop? Dat kan! Wel graag even aanmelden via het formulier 
op 

www.lereninzicht.nl/open-dag

IN DE KEMPEN

VESSEM - Op zaterdagmiddag 22 april, van 
13.00 tot 16.00 uur, houden wij een stekjes-
verkoop vanuit een kraampje op het erf van 
de Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4 in 
Vessem. De opbrengst van deze verkoop is 
bestemd voor het goede doel.

Het gaat om stekjes van tuinplanten, maar 
ook stekjes van kamerplanten zijn te koop.

Daarnaast is het een mooi moment om voor-
delig wat bloempotten of tuinboeken in te 
slaan, die door de kringloop- respectievelijk 
de boekenafdeling worden aangeboden.

Het tuinteam van de Jacobushoeve gaat de 
komende tijd aan de slag met stekken maken 
van planten uit o.a. de tuin van de Jacobus-
hoeve. Tevens doen wij een oproep aan een-
ieder die stekjes of plantjes over heeft. 

We houden ons aanbevolen voor stekjes van 
tuinplanten, eenjarigen (zomergoed) en ka-
merplanten. Of als je een kamerplant hebt die 
een beetje te groot is geworden, mag je hem 
ook bij ons inleveren. Dus begin maar vast te 
spaaien, te zaaien en te graaien! Het fijnste 
is als de stekjes al een beetje geworteld zijn, 
dan hebben ze de meeste kans om te overle-
ven. Graag een plantenstekertje in het potje 
erbij zetten, met de naam van de plant en 
eventueel de hoogte enz.

Stekjes kunnen worden ingeleverd tot en met 
donderdag 20 april bij de Jacobushoeve bij 
het tuinteam of bij de goederenaanname.

Stekjesdag bij de Jacobushoeve

CULTUREEL CENTRUM DEN HERD is op zoek naar:

Cultureel Centrum Den Herd is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar service, gastvrijheid 
en een vriendelijke, persoonlijke benadering voorop staan. Bij Den Herd kan iedereen terecht voor 

vrijwel elke gelegenheid; van een kop koffie, een repetitie, feestavond, vergadering, een zakelijk 
evenement tot aan een uitvaartdienst of een theatervoorstelling. Met een klein, hecht en erg 

betrokken team zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan niks ontbreekt.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken, stuur dan een mail naar 
info@denherd.nl en we nodigen je snel uit voor een korte kennismaking.

WWW.DENHERD.NL - EMMAPLEIN 4 - 5531 HM BLADEL

betrokken team zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan niks ontbreekt.

allround medewerker horeca - parttime

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken, stuur dan een mail naar 
Markt 4

5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

Openingstijden:
Ma/di/wo/do 12:00 - 17:30
Vrijdag           12:00 - 20:00
Zaterdag        10:00 - 16:00

VALKENSWAARD - Op 1e Paasdag, zondag 
9 april, organiseren wij weer onze traditio-
nele Paastocht. We hebben mooie, nieuwe 
routes voor u uitgezet, die volledig zijn uit-
gepijld.

U kunt weer kiezen of u 10, 15 ,20 of 30 kilome-
ter wilt lopen. Deze routes gaan weer zo veel 

mogelijk door de natuur. De 10 kilometer gaat 
via de Schans van Weert en de Dommelbeem-
den naar de Opperheide. De 15 en 20 kilome-
ter maken een lus door de Opperheide en de 
Patersgronden, waarbij de langste afstand ook 
nog via Biesven en Klein Kraanven naar de 
Groote Heide richting de Achelse Kluis gaat. 
De 30 km maakt hierna nog een extra lus door 
de Leenderbossen, en langs de Hasselsven-
nen en het Dorven. Alle afstanden gaan nog 
via het Brugven en Landgoed Rustenburg 
weer terug naar de startlocatie. Aan de Klui-
zerdijk hebben wij een eigen rustpost inge-
richt, waar de koff ie met lekkers klaar staat.

De startlocatie is bij ‘t Boothuys van Rofra, 
Molenstraat 203a in Valkenswaard. De start-
tijden zijn als volgt: 10 km van 08.00 tot 14.00 
uur, 15 km van 08.00 tot 13.00 uur, 20 km van 
08.00 tot 11.30 uur en 30 km van 08.00 tot 
10.00 uur. 

De kosten voor deze wandeling bedragen 
€ 3,00. Kinderen tot 12 jaar gratis. Meer infor-
matie vindt u op:  

www.devoetjes.nl

Paastocht Voetje voor Voetje
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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

#8

4 8 5 6 1 3
1 8 7 6 8

3 4 4 1 7
9 5 3 1 7 3

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

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

2 2
8 7 5
1 4

5 3 9
7 3

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

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

4 7 3 5 2
3 9 9 5 2

7 5 8 3 5 7

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 14

G
ood intentions alw

ays random
ize behavior.

-- M
arion J. Levy, Jr.

4 8 5
1 2 8 4

6 5 7
7 9

5 2
3 8 6

1 4 7 9
6 7 3

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Onderweg (2) 
 

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

 
 

A - Dit kristallen sieraad brengt u veilig de 
  winter door (13)
B - Die auto komt goed door de keuring (4)
C - In zo’n file word je vertroeteld (10)
D - Geen bijbaan (8)
E - Rukwind (9)
F - Ademtocht (9)
G - Autosloper (10)
H - Doet de Wegenwacht al sinds 1946 (6,2,3,6)
I - Een kijkje in de achteruitkijkspiegel (9)
J - Al fantaserend trappen met de wind in de rug (12)
K - In dit type openbaar vervoer ben je 
  zeker van een zitplaats (11)

L - Hier ben je behoorlijk van het 
  rechte pad afgeweken (10)
M - Tegenovergestelde van overbruggen (13)
N - Zij consumeren op afstand (16)
O - Die komt als laatste om zijn straatje schoon 
  te vegen (10)
P - Straat waar kinderen mogen spelen (6)
Q - Rondrit waar veel energie in 
  gestoken wordt (10)
R - Verzacht de dreun voor 
  de automobilist (11)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Carola van Hoof uit Hoogeloon

met de oplossing: 
‘Spoorwegpolitie’

Carola heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

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

Cryptofilippine
Onderweg 

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 14

The effort expended by the bureaucracy in defending any error is in direct
proportion to the size of the error.

-- John N
ies

5 6 9 3 2 1
7 3 4 1

2 6
1 2 7

2 9 8 3
8 5 2

8 9
2 4 7 5

9 4 7 8 1 2

D
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Bij de Bij de 
IndianenIndianen

Creativiteit is het zien van 
dingen op een andere 

manier dan de 
meeste mensen.

De ‘groente-tuinman’
In deze afbeelding 
zie je een schaal 
met groenten en 

een gezicht. 

We zijn er helemaal 
ondersteboven van!
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Het seizoen gaat beginnen!
Al jaren staat Pasen bekend als de aftrap voor het toeristische seizoen, de 
campings gaan weer open en de toeristen bezoeken ons gebied. Natuurlijk zijn wij 
als Visits er ook klaar voor.

Het nieuwe Kempenmagazine 
vol met informatie over al het 
moois in onze regio is weer be-
schikbaar en gratis af te halen in 
onze Visit winkels. 

Maar er is nog meer nieuws! De 
praktische, niet al te grote, wel 
overzichtelijke, fietskaart van de 
Brabantse Kempen, is compleet 
vernieuwd. Het gebied tussen 
Eersel, Bladel, Bergeijk, Reusel-
De Mierden, Oirschot, Hilvaren-
beek, met stukje België; Ravels, 
Poppel, Lommel en zelfs de 
Kampina aan de bovenzijde. 
Kortom: vele kilometers fietsplezier op basis van de knooppunten. De kaart ligt in de 
winkels voor slechts € 6,50. 

Tip vanuit de Visits
Ga met je knooppuntenkaart “fietsen met een doel” en neem een Snoeperke mee. 
Er zijn twee varianten verkrijgbaar met daarin ondernemers uit de hele regio. De 
kosten? Slechts €19,95 per boekje met daarin 12 bonnen voor lekkere verrassende 
hapjes voor de kleine trek. Maak dus een route op basis van de knooppunten, schrijf 
ze op je knooppunter en ga op weg. Kies onderweg enkele gezellige horecagelegen-
heden en geniet van je vrije tijd in dit prachtige gebied, het zijn de kleine dingen die 
het doen!

Enne….. neem eerst een kijkje op de websites www.visitbladel.nl en 
www.visitreuseldemierden.nl hier vind je de agenda met activiteiten in onze 

gemeenten, maar ook staan er diverse natuurgebieden beschreven, 
wie weet helpt je dit met het uitzoeken van een route. 

Veel plezier!

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

Het nieuwe Kempenmagazine 
vol met informatie over al het 
moois in onze regio is weer be-
schikbaar en gratis af te halen in 

Maar er is nog meer nieuws! De 
praktische, niet al te grote, wel 
overzichtelijke, fietskaart van de 
Brabantse Kempen, is compleet 
vernieuwd. Het gebied tussen 
Eersel, Bladel, Bergeijk, Reusel-
De Mierden, Oirschot, Hilvaren-
beek, met stukje België; Ravels, 
Poppel, Lommel en zelfs de 
Kampina aan de bovenzijde. 

ER OP UIT

Ben jij handig, heb je affi  niteit met 
groen en dieren en wil je graag een 

afwisselende baan? 
Dan hebben wij een uitdagende 

functie voor jou!

MEDEWERKER 
BEHEER & ONDERHOUD

Tractor rijbewijs is een pré. 
Parttime/ fulltime. 

Meer informatie of solliciteren kan via:
gertjan@hollandershoeve.nl 

of 0622419990

www.hollandershoeve.nl

V A C A T U R E
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V A C A T U R E

EERSEL - Het lang verwachte 
lenteweer lijkt nu toch echt 
te komen. Hoogste tijd om 
je goede voornemens waar 
te gaan maken. Hardlopen is 
een makkelijke sport om mee 
te beginnen. Het is laagdrem-

pelig en kan altijd, je trekt je schoenen aan 
en stapt de deur uit. 

Hardlopen is iets wat je alleen kunt doen 
maar ook bij een plaatselijke atletiekvereni-
ging. Kom bij atletiekvereniging DES werken 
aan je doelen van dit jaar. Bij de lopersgroe-
pen leer je gelijkgestemden kennen. Samen 
opbouwen naar een ontspannen 5 km, een 
snelle 10 km of een mooie halve marathon. 
Lopersgroep DES biedt voor ieder niveau een 
leuke en passende training aan, van begin-
ners tot en met ervaren lopers. Door samen 
te trainen kun je meer plezier uit het lopen 
halen. Er zijn wekelijks vaste trainingen op 
dinsdagavond, donderdagavond en zondag-
ochtend. Ook voor de jeugd is er een looptrai-
ning op maandagavond.

Wat je doel ook is, altijd goed! Werken aan je 
conditie, kracht, afvallen of trainen naar een 
leuke mud-, trailrun, baan- of wegwedstrijd? 
Regelmatig gaan we samen op pad. Denk 
aan de Koning van Spanje trail, Tilburg Ten 
Miles, (halve) Marathon van Eindhoven of 
onze eigen Parelrun op zondag 10 september. 
Gewoon maar beginnen dus! Kijk op onze 
website voor meer informatie en sluit vrijblij-
vend 4 weken gratis aan. 

www.avdes.nl

Gewoon maar 
beginnen!
Nieuwe startersgroep hardlopen

REUSEL - Op donderdag 13 april, om 13.30 
uur, organiseren we een filmmiddag van de 
revue ‘En we duiken nie mér onder’ in D’n 
Aachterûm. In plaats van een muziekmid-
dag organiseren we nu een filmmiddag. 
Regie is van Rita Scheelen.

De revue is direct na de oorlog in 1945 ge-
schreven door enkele Reuselse mensen: 
pater Dré Wouters, Walter van Veldhoven en 
Dré Gijsbers, met de bedoeling om geld bij el-
kaar te brengen voor het herstel van de in de 
Slag om Reusel zwaar beschadigde Reuselse 
kerk, die tijdens de laatste oorlogsweken het 
middel punt was van een hevige strijd tussen 
de Engelsen en Duitsers. In de revue wordt 
op een ludieke manier de belevenissen van 
de Reuselse mensen tijdens die onderduik-
periode verteld, bezongen en uitgebeeld. 

De reprise van deze revue werd in 2019 
7 keer zeer succesvol opgevoerd in manege 
De Meulenhaoi. Hiervan heeft Jan Dirkx in 
opdracht van de Heemkunde Reusel destijds 
een verfilming gemaakt.

Deze middag is een unieke gelegenheid voor 
al diegene die destijds niet in de gelegenheid 
waren om deze revue bij te wonen, of voor 
diegene die alles nog eens willen bekijken. 

Wij danken Heemkunde Reusel en Jan Dirkx 
die ons de mogelijkheid hebben geboden om 
deze film te vertonen!

Filmmiddag ‘En we 
duiken nie mér onder’ 
in D’n Aachterûm
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OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur

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

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

social media!

VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: WWW.PACOMEUBELEN.COM

         RECHTSTREEKS VAN IMPORTEUR
NAAR EINDVERBRUIKER ! 

 MEER DAN 200 SETOPSTELLINGEN
 DE GROOTSTE UIT DE REGIO          

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

ALLES IS DIRECT MEE TE NEMEN ! NEEM UW AANHANGWAGEN MEE

OPENING VERNIEUWDE

TUINMEUBEL
SHOWROOM

Deze lage prijs is inclusief 
de fauteuil en voetenbank 

OPENING VERNIEUWDE
1e & 2e PAASDAG OPEN 10-18 UUR

399,-
LIGBED
PER STUK SLECHTS:

149,-
U BESPAART: 250,- (63%)

119,-
TUINSTOEL
PER STUK SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 30,- (25%)

398,-
SUNBED INCL. KUSSEN
PER STUK SLECHTS:

199,-
U BESPAART: 199,- (50%)

693,-
TUINTAFEL Ø150CM
NU SLECHTS:

499,-
U BESPAART: 194,- (28%)

Leverbaar in 6 kleuren

2699,-
LOUNGESET XXL
COMPLEET SLECHTS:

1099,-
U BESPAART: 1600,- (59%)

1199,-
ALUMINIUM LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

599,-
U BESPAART: 600,- (50%)

999,-
ALUMINIUM LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

499,-
U BESPAART: 500,- (50%)

1199,-
MODERNE LOUNGESET
COMPLEET SLECHTS:

699,-
U BESPAART: 500,- (42%)

GRATIS PARASOL*
*BIJ AANKOOP VAN EEN TUINSET NAAR KEUZE V.A. €800,- 
GRATIS PARASOL
*BIJ AANKOOP VAN EEN TUINSET NAAR KEUZE V.A. €800,- 

Zondag: 10-18 uur

1e & 2e PAASDAG 
OPEN 10-18 UUR



13 7 april 2023

De winter was mild en verzachte de pijn 
van de hoge energieprijzen. Maar we zijn 
wel wakker geschrokken; deze zomer toch 
maar maatregelen nemen om volgende 
winter met minder gas de woning warm te 
krijgen. 

Wat is een verstandige aanpak? Niet door 
alles maar elektrisch te maken met elektrische 
vloerverwarming, ir-panelen, airco’s. Daar-
mee bespaar je wel op gas, maar niet op 
elektriciteit  en in de winter komt die nog 
uit gasgestookte elektriciteitscentrales. Dus 
een laag rendement en geen reductie van 
de CO2-emissie. Ook is het maar zeer de 
vraag of het in huis behaaglijk en comforta-
bel wordt. Om gasloos en toekomstbesten-
dig te worden moeten aan de meeste huizen 
behoorlijke aanpassingen worden gedaan. 
Meer dan in één zomer mogelijk is. 

Daarom is naast allerlei isolatiemaatregelen 
de beste oplossing om te besparen op je 
gasrekening met een hybride warmtepomp. 
Gemiddeld neemt die 50% van je gasverbruik 

over. Deze lucht-water-warmtepomp werkt 
met een hoog rendement (ongeveer 400%) 
en werkt samen met je bestaande gasketel. 
Verdere aanpassingen aan de woning zijn 
niet nodig. Je blijft het vertrouwde comfort in 
de woning behouden. Je koopt tijd om nood-
zakelijke aanpassingen op het gebied van 
isolatie en ventilatie te doen. Om te voorko-
men dat je de hybride warmtepomp na een 
aantal jaren weg moet gooien omdat je toe 
bent aan helemaal gasloos, zijn er nu ook 
warmtepompen die aanvankelijk als hybride 
functioneren maar later de volledige verwar-
ming van de woning en de warmwaterberei-
ding over kunnen nemen. Deze warmtepom-
pen worden 'all electric ready' genoemd. Het 
vermogen van de warmtepomp wordt wat 
hoger gekozen, zodat de gasketel pas vanaf 
een buitentemperatuur lager dan ongeveer 
-5°C hoeft bij te komen. Het rendement is dus 
hoger en na aanpassingen aan de woning, 
zoals betere isolatie en vloerverwarming, kan 
dezelfde warmtepomp het zonder gasketel af. 

Meer vragen over warmtepompen? 
Breng een bezoek aan onze EnergieLoket-
ten of e-mail je vraag naar energieloket@
kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Warmtepomp voor nu en later
Advies over energieverbruik

Woningzoekers in Brabant opgelet: droom 
jij ervan om samen met je toekomstige 
buren dé ideale woonplek te bouwen? 
Zoals een zelfbouwstraat, een gedeeld 
boerenerf of een eigen tiny house commu-
nity? Schrijf je dan in op crowdbuilding.nl/
brabant. Hier kom je in contact met men-
sen die jouw woondroom delen en vind je 
locaties waar deze gedeelde dromen wer-
kelijkheid kunnen worden.

Wat is collectieve woningbouw?
Met collectieve woningbouw bepaal je als 
bewoner zelf hoe je wilt wonen en bouw je 
samen met je toekomstige buren aan een 
leefplek die aansluit bij jullie wensen. Je 
kiest als groep alles zelf: architect, aanne-
mer, bouwstijl, mate van duurzaamheid, 
wel of geen gemeenschappelijke ruimte. Je 
bouwt tegen kostprijs en als bewoner bepaal 
je waar de muren, keuken en badkamer in 
jouw eigen woning komen. Dit kan leiden tot 
unieke woonplekken, zoals het CPO-project 
‘Wonen in Beugen’. Charlie van den Heuvel 
begon op haar 19e samen met haar vriend 
aan dit CPO-project. Samen met acht andere 
stellen tussen de 20 en 27 jaar bouwden zij 
8 starterswoningen: “We kenden elkaar al uit 
het dorp en wilden graag in de buurt blijven 
wonen. Door te kiezen voor CPO (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) konden 
we onze eigen betaalbare starterswoningen 
bouwen.”

Alle collectieve bouwers verzamelen!
Wil jij ook wonen in een buurt met gelijkge-
stemden en je eigen droomwoning bouwen? 
Dat is nu een stuk makkelijker via Crowd-
Building. CrowdBuilding is een online plat-
form voor collectieve woningbouw en heeft 
de handen ineengeslagen met Rabobank. 
Samen brengen zij in Brabant vraag en aan-
bod bij elkaar en voeren zij gesprekken met 

gemeenten om meer ruimte vrij te maken 
voor wooninitiatieven. Rabobank hoopt met 
de komst van het platform de bekendheid 
voor collectieve woningbouw te vergroten. 
Marc Cootjans van Rabobank: “We merken 
dat er in deze regio veel behoefte is aan col-
lectief wonen. Er komen regelmatig mensen 
bij ons met een plan of initiatief. Daarnaast 
sluit het goed aan bij het doel van Rabobank; 
de woningmarkt voor iedereen toegankelijk 
maken. Ik ben dan ook blij dat we samen met 
CrowdBuilding alle mensen die enthousiast 
zijn over collectief wonen een plaats kunnen 
geven.”

Kaj Bouman van CrowdBuilding: “Samen met 
anderen een woonplek ontwikkelen is op dit 
moment erg lastig. Voor veel mensen is die 
drempel te hoog. Dit moet en kan anders. Op 
ons platform kun je gelijk zien wie er bij jou 
in de buurt ook op zoek is naar een collec-
tief woningbouwproject. Je ziet welke locaties 
beschikbaar zijn en vindt gemakkelijk de juis-
te begeleiding. En niet geheel onbelangrijk, 
je krijgt tips hoe je jouw woonproject tot een 
goed resultaat kunt brengen, zoals het vinden 
van de juiste financiering. We willen iedereen 
aansporen zich in te schrijven op de website. 
Op die manier kunnen we aan gemeenten 
en andere grondeigenaren in Brabant laten 
zien hoe groot de behoefte aan collectieve 
woningbouw is. Zo staan we samen sterk om 
hen te overtuigen ruimte te maken voor col-
lectieve woningbouw.”

Ook de provincie Brabant omarmt collectieve 
woningbouw en heeft onlangs een subsidie 
beschikbaar gesteld voor betaalbare en duur-
zame woningbouwprojecten van collectieve 
initiatiefnemers. Geïnteresseerd in collectief 
bouwen en leven? Schrijf je dan nu in op 

crowdbuilding.nl/brabant

Rabobank en CrowdBuilding zetten zich in voor 
collectieve woningbouw in Brabant

INFORMATIEF
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de legionellabacterie 
pas in 1977 
werd ontdekt? 

De bacterie veroorzaakt 
de veteranenziekte, 

een vorm van 
longontsteking. 

Ze is te vinden in 
stilstaand warm water, 
zoals in een doucheputje 
van een tijdelijk niet 

gebruikte douche 
tijdens de zomer 

en komt via waterdamp 
het lichaam binnen. 
Tegenwoordig vindt 
er een grondige 

controle plaats in 
hotels, zwembaden 

en sauna’s.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

MOAT is MOAT. Waar UN klein dorp groot in kan zijn. Het 
realiseren van een geweldig afscheid waar zowat het hele 
dorp aan mee heeft geholpen. Vooral de maoten. Gewel-
dig mannen. TOPPIE. Wat is er mooier dan saamhorig-
heid. MOAT is MOAT. STEN voor altijd in ons DOSKO-hart. 

UN DOSKO-hart

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

Zonnebloem Bladel en Reusel heel hartelijk dank voor de 
fijne vakantieweek in Lunteren! 

Zonnebloem-gast José

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

Onze duimen gaan omhoog voor de families Vermeulen-Hendrikx-de Waal voor het plaat-
sen van een collectebus. Bij de afscheidsdienst van de heer Janus Vermeulen hebben wij een 
mooie donatie mogen ontvangen.

Vrijwilligers en bestuur Zonnebloem Bladel

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

Twee duimen omhoog voor Maria Nabben en haar team omdat ze 112 belden toen ons mam 
onwel werd. Ze werd met loeiende sirene naar het MMC gebracht. Ze had een herseninfarct 
gekregen... Heel erg bedankt dames! 

Fam. van Beers

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

Een dikke duim omhoog voor het personeel van het restaurant aan de rotonde in Reusel, die 
mij zo netjes en vriendelijk hadden geholpen, nadat ik met mijn vinger tussen de koff erbak van 
mijn auto zat. Het was perfect verbonden! 

Giel uit Bladel

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

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
de

 d
ui

m

Woningstichting De Zaligheden (WSZ) 
en Van Santvoort Ontwikkeling BV ont-
wikkelen samen 30 woningen op de loca-
tie van het voormalige Fraterhuis aan de 
Groeneweg 9 in Reusel. WSZ realiseert 
in de Fratertuin 22 levensloopbestendige 
sociale huurappartementen met een ge-
meenschappelijke ruimte. Van Santvoort 
Ontwikkeling realiseert 8 koopwoningen 
in het voormalige Fraterhuis. 

De buitenruimte wordt groen ingericht en is 
(semi) openbaar toegankelijk. Auto’s krijgen 
een plek in de buitenruimte op het maaiveld. 
Op 31 januari 2023 stelde de gemeenteraad 
hiervoor het bestemmingsplan ‘Stedelijk ge-
bied, veegplan 2022-02’ vast. Op dit moment 
loopt de vergunningprocedure hiervoor.

3D-weergave
In de centrale hal van het gemeentehuis staat 
een maquette, met een zeer mooie 3D-weer-
gave van om het toekomstige plan. Deze is tot 
1 september 2023 tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis te bezichtigen.

Meer informatie over het plan vind je via de 
websites van WSZ en Van Santvoort Ont-
wikkeling BV. Je vindt daar ook meer over de 
planning en hoe en wanneer je je kunt aan-
melden voor een woning.

www.wsz.nl/ik-wil-huren/
nieuwbouwprojecten 

www.van-santvoort.com/projecten

Maquette herontwikkeling 
voormalig Fraterhuis in 
gemeentehuis te bezichtigen

Kienen in
Lage Mierde 

Dinsdag 11 april om 13.30 uur bent 
u van harte welkom om te komen 
kienen in De Ster  te Lage Mierde.

Iedereen is van harte welkom, ook 
niet leden.

KBO Lage Mierde

Contactgroep 
De Kempen voor 
alleenstaanden 

zoekt nieuwe leden!
BLADEL - Wij zijn op zoek naar nieuwe 
leden. Ben jij alleenstaand en heb je 
zin om aan onze activiteiten op zondag 
mee te doen, dan kun je hierbij aanslui-
ten om te zien of het iets voor je is.

Op 10 april (2e paasdag) starten wij weer 
met onze buitenactivteiten. Wij vertrek-
ken met de fiets om 13.30 uur vanaf de 
Varkensmarkt in Bladel. Voor verdere 
informatie: tel. 06-14572438 of 

www.alleenstaandendekempen.nl
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Websitebouwer 
en ondersteuner
Als steunpunt d' Ouwe Pastorie in Hapert 
richten we ons aanbod, activiteiten, zorg 
en welzijn op mensen van 50 jaar en ouder. 
Mensen die niet meer deelnemen aan het 
arbeidsproces, mensen met een lichamelijke 
beperking, chronisch zieken en mensen die 
eenzaam zijn.

D' Ouwe Pastorie heeft een mooie plek in de 
MFA Hart van Hapert. Graag willen we dat 
onze website aansluit bij deze mooie locatie. 
Daarvoor zoeken we iemand die kennis heeft 
van het bouwen van websites en dit op zich 
wil nemen.

Het is vooral de bedoeling dat de website 
helder is en dat iedereen de benodigde info 
kan vinden en lezen. Als de website eenmaal 
staat, is het de bedoeling dat je de website 
blijft beheren. Denk hierbij aan het up-to-date 
houden van de agenda. Dit zal niet veel tijd 
kosten.

Het is een flexibele functie. Zo kun je werken 
op onze mooie locatie in de MFA Hart van 
Hapert, maar je mag dit ook thuis doen. Ook 
kies je zelf wanneer jij daar tijd voor hebt.

Kom gerust eens kennismaken en een kop 
koffie drinken. Info bij Carol Iding: telefoon 
06-81453788 / 0497-384174 of e-mail naar 
secretaris@deouwepastoriehapert.nl

----------------------------------------
Of bezoek ons spreekuur op woensdag- of 
vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.00 uur op 

het Werkplein gemeentehuis Bladel.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week 
PC55 bezorgen?

Wij zoeken nog 
bezorgers (13-99 jaar) voor:

• Hoogeloon 
   omgeving Volderstraat & 
   Valensplein

• Vessem 
   omgeving Putterstraat & 
   omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

10 t/m 15 april

REUSEL - Het KBO-restaurantproject 
biedt onze leden de mogelijkheid om ge-
zellig en gezamenlijk met leeftijdsgenoten 
uit eten te gaan en tevens kennis te laten 
maken met de keukens en mogelijkheden 
van onze Reuselse restaurants. 

Deze maand bezoeken wij op woensdag 19 
en donderdag 20 april, telkens om 17.30 uur, 
Grand Café Brasserie La Gare, Wilhelmina-
laan 46 in Reusel. Zij gaan voor ons weer een 
heerlijke maaltijd bereiden. 

Ga je (weer) gezellig met ons mee, meldt u 
dan aan op woensdag 12 april tussen 10.00 en 
11.00 uur in D’n Aachterûm.

Restaurantbezoek 
KBO Reusel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groen
geeft rust

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

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

DE DRIE-EENHEID; BEDENKERS, 
MAKERS EN GENIETERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Groen
geeft rust

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

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

DE DRIE-EENHEID; BEDENKERS, 
MAKERS EN GENIETERS

Wonen
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Dialoogsessie 
Kempenbranie – 
16 maart 2023

Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren 
beter in hun vel komen te zitten? Minder 
drank en drugs gebruiken en dat ze leuke 
sociale contacten opdoen om uit te groeien 
tot gelukkige volwassenen? 

In de Kempengemeenten werken we, onder de 
naam #Kempenbranie, samen met partners (o.a. 
GGD, Novadic-Kentron, scholen, 
welzijnsorganisatie) aan een methodiek die in 
IJsland al meer dan 20 jaar succesvol wordt 
toegepast. Het doel van #Kempenbranie is dat 
jongeren in de Kempen kansrijk, veilig en gezond 
kunnen opgroeien. We ondernemen acties om het 
middelengebruik terug te dringen (alcohol, drugs, 
roken) en stimuleren activiteiten die het 
welbevinden van onze jongeren bevorderen. Tot de 
doelgroep behoren jongeren tot 18 jaar. Op basis 
van de resultaten van de vragenlijsten uit 2018 en 
2020 hebben we in de Kempen drie speerpunten 
benoemd waar we aan werken. Dat zijn: 
welbevinden, ouderbetrokkenheid en vrije tijd. In 
2022, hebben we deze vragenlijst opnieuw 
afgenomen onder tweede- en vierdeklassers van 
het Pius X-College in Bladel en het Rythovius 
college in Eersel (en ook op de Groote Aard in 
Eersel). Op basis van deze lokale data gaan de 
gemeenten samen met betrokken partijen 
interventies uitzetten. 
De resultaten zijn op donderdag 16 maart 
gepresenteerd in MFA Hart van Hapert. Een grote 
opkomst liet zien dat er een grote betrokkenheid is 
bij de jongeren in de Kempen. Gemeenten, 
zorg- en welzijnsorganisaties, ouders, scholen, 
verenigingen, politie, beleidsambtenaren en 
andere belanghebbenden hebben dialoogsessies 
gevoerd en met elkaar gekeken naar nieuwe 
prioriteiten voor de komende jaren.

Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor 
onze jeugd.

Start werkzaamheden Oude Provincialeweg Hapert
Op dinsdag 11 april start Heijmans met de 
werkzaamheden aan de Oude Provincialeweg in 
Hapert. In drie fases worden de riolering en 
inrichting van de weg vernieuwd. Tijdens deze 
fases is de weg afgesloten voor alle verkeer. De 
planning en voortgang zijn te volgen via de 
Heijmans bouwapp. Hier kun je ook met vragen of 
opmerkingen terecht. 

 Fase 1 Week 15 - 25 Lindenstraat – Claassenpark 
 Fase 2 Week 26 – 37 Claassenpark – Julianalaan
 Fase 3 Week 38 - 45 Julianastraat – Nieuwstraat /
   De Wijer

Herinrichting
Er wordt asfalt gelegd waardoor het verkeer minder 
geluidsoverlast voor de omgeving oplevert. Ook worden 
er nieuwe voorzieningen geplaatst zoals bomen en 
straatmeubilair. Het ontwerp van de nieuwe Oude 

Provincialeweg is te 
vinden op de website 
van gemeente Bladel.

Vernieuwing riolering
De riolering wordt vernieuwd 
en gesplitst in twee delen. 
Voortaan wordt regenwater 
apart opgevangen en terug 
gebracht in de grond.

Tijdelijke bushaltes
Tijdens de werkzaamheden worden de bushaltes (lijn 19 
en 319) aan de Oude Provincialeweg vervangen door 
tijdelijke haltes aan de N284, bij kruispunt De Wijer.

Meer informatie is te vinden op 
www.bladel.nl/herinrichting-oude-provincialeweg-hapert.

65 jaar getrouwd!
Het echtpaar Vosters-Veron trouwde op 29 maart 
1958 en vierde dus hun 65-jarig huwelijksjubileum! 

Burgemeester Van Beek bezocht het briljanten paar. 
Van harte gefeliciteerd!
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Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Kloostertuin 7, uitbreiden van een woonhuis;
•       Franse Hoef 7, aanvraag aanleg zonnepanelen op 

kippenstal;
•       Rond Deel 12, tijdelijk afwijken van het 

bestemmingsplan i.v.m. het produceren van 
kunststof oormerken in een deel van het 
bedrijfsverzamelgebouwcomplex;

•       Beukenbos 9, aanvraag plaatsen twee 
dakkapellen.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg 14, bouwen van een woonhuis en 

aanleggen van een uitrit.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 86, aanvraag vergunning 

nachtverkoop motor-brandstoffen.

Verleend omgevingsvergunning

Bladel
•       Goudhaantje 1, het bouwen van een woning. 

Datum besluit: 28-3-2023;
•       Hofstad 44, verbouwen en uitbreiden van een 

woning. Datum besluit: 27-3-2023;
•       De Uitgang 12, verbouwing bijgebouw. 

Datum besluit: 29-3-2023.

Casteren
•       Wagenbroeken 13, bouwen van een woning. 

Datum besluit: 27-3-2023.

Hoogeloon
•       Landrop 12, verbouwen woonhuis. 

Datum besluit: 28-3-2023.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Handelsweg 1, afwijken bestemmingsplan voor 

het plaatsen van een tijdelijke loods. 
Datum besluit: 27-3-2023.

Melding

Hoogeloon
•       Landrop 11, AIM-melding oprichting nieuwe kas 

bij bestaande inrichting.

Vergunning APV-bijzondere wet

Netersel
•       Carolus Simplexplein, organiseren van kermis 

Netersel van 3 juni tot en met 6 juni. 
Datum besluit: 28-3-2023.

Hapert
•       organiseren van Dauwtrappen op zondag 7 mei. 

Datum besluit: 28-3-2023;

•       Burg. Van Woenseldreef 9, organiseren van 
sportdag Het Palet op 25 mei. 
Datum besluit: 27-3-2023;

•       organiseren van een sponsorloop op 25 mei. 
Datum besluit: 27-3-2023.

Casteren
•       Kerkstraat 33, Organiseren Koningsdag. 

Datum besluit: 27-3-2023.

Bladel
•       Sniederslaan t.h.v. Blokker tot Marktstraat, 

organiseren van “Bladel on Wheels”. 
Datum besluit: 27-3-2023;

•       organiseren van een Nieuwjaarsloterij Bladel. 
Datum besluit: 27-3-2023;

•       buurtverenigingen MABO, Profsporters, 
Molenwieken en Spiegeneugten, organiseren van 
een garagesale op 28 mei 2023. 
Datum besluit: 28-3-2023.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Dominépad 8 Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Dominépad 8 Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
beëindiging van een intensieve veehouderij en 
omschakeling naar een loonwerkbedrijf. Hiertoe wordt 
de geldende bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf 
1’ gewijzigd naar de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch 
bedrijf 2’ met functieaanduiding ‘speciale vorm van 
agrarisch - loonwerkbedrijf’. Binnen dit loonwerkbedrijf 
vindt op ondergeschikte schaal grondverzet plaats. 
Deze nevenactiviteiten worden specifiek aangeduid en 
in omvang begrensd met de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch - grondverzet’. Het is 
gelegen Dominépad 8 te Hoogeloon. Het bestaat uit 
een toelichting, planregels en verbeelding.

Probeer een week lang 
gratis een e-bike naar het 
werk en ervaar zelf de 
voordelen!
De Brainportregio is druk. Het verkeer staat 
steeds vaker vast en we moeten met z’n allen 
toe naar een oplossing om het wegennetwerk 
te ontlasten. Brainport Bereikbaar kijkt in 
opdracht van en in samenwerking met 
21 gemeenten naar verschillende slimme en 
duurzame reisoplossingen. Een voorbeeld 
daarvan is met de fiets naar het werk toe 
gaan. Daarom is er nu voor inwoners die tot 
15 à 20 kilometer van het werk wonen een 
gratis e-bike probeeractie.

Dankzij de e-bike probeeractie van Brainport 
Bereikbaar kan jij gratis een week een e-bike 
uitproberen en kijken of fietsen naar het werk wat 
voor jou is. Ervaar hoe leuk, gezond en duurzaam 
slimmer reizen kan zijn! Op de website 
ebikeproberen.nl lees je hoe je jouw gratis probeer 
e-bike kunt reserveren. Ook zie je bij welke 
fietsenwinkel in de buurt de fiets klaarstaat.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 21 maart 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Financiële kaderstelling perspectiefnota 2023 en 
begroting 2024
Ingestemd.

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 
gemeente Bladel 2023
1. Vastgesteld met ingangsdatum 1 april 2023;
2.  De richtlijn “Vrijlating van giften” zoals vastgesteld 

in 2009 worden ingetrokken m.i.v. 1 april 2023.

Notitie AED- en burgerhulpverlening
1. Wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden;
2.  Een dekkend AED-netwerk wordt niet als 

gemeentelijke taak te beschouwd, daarom wordt er 
geen AED-beleid opgesteld en hiervoor geen 
structureel budget ingeraamd in de perspectiefnota;

3.  De subsidie van de AED-werkgroep wordt wel 
jaarlijks geïndexeerd o.b.v. de Consumenten Prijs 
Index (CPI).

Eindevaluatie pilot wijk ggz-er en structureel 
maken van de functie
De functie van wijk ggz-er wordt structureel belegd bij 
de GGzE en de kosten daarvan structureel opgenomen 
in de meerjarenbegroting 2023-2027 middels de 
Perspectiefnota 2023.

Regiovisie Samen voor Jeugd
De gemeenteraad wordt voorgesteld deze vast te 
stellen. 

Beoordelingsrichtlijn stikstof bij een aanvraag 
omgevingsvergunning
De beoordelingsrichtlijn stikstofonderzoek wordt 
vastgesteld.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie
Conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften het bezwaarschrift dat is gericht 
tegen het besluit om de subsidieaanvraag voor het 
aanbrengen van dakisolatie af te wijzen, wordt 
ongegrond te verklaard en het bestreden besluit van 
30 november 2022 in stand gelaten.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie
Conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften het bezwaarschrift dat is gericht 
tegen het besluit om de subsidieaanvraag voor het 
aanbrengen van dakisolatie af te wijzen, wordt 
ongegrond verklaard en het bestreden besluit van 
15 december 2022 in stand gelaten.
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BEVERDIJCKEN, BEVERDIJCKEN 4, BLADEL

→ AANMELDEN KAN VIA

BLAAL2BEATCANCER.NL/BEERS-AND-BITES

5 HEERLIJKE GERECHTJES, 

ELK BEGELEID MET EEN

SPECIAAL BIERTJE

EEN
HEERLIJKE 

AVOND VOOR 
HET GOEDE 

DOEL

BEERS AND
BITES 40,40,--

 PER PERSOOPER PERSOO
40,-

             PER PERSOON

22
APRIL

2023
18.00U
TOT 22.00U

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

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 7 april 2023 t/m 18 mei 2023 ter 
inzage bij het KCC. Je kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
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 mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling 
(telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
meer informatie kun je contact opnemen met het KCC 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
meer informatie kun je contact opnemen met het KCC 
of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling 
(telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het 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 mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling 
(telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge 
of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling 
(telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge 
of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling 
meer informatie kun je contact opnemen met het KCC 

(telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge 
of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling 
(telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge 
of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling of met mevrouw E. Pas van de afdeling Ontwikkeling 
meer informatie kun je contact opnemen met het KCC 

zienswijze wordt een verslag gemaakt.zienswijze wordt een verslag gemaakt.
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TOTALE LEEG VERKOOPTOTALE LEEG VERKOOP
STIPPENKORTING OP 

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

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

I.V.M. VERDERE SPECIALISATIE
IN RELAXFAUTEUILS

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

Vorige week aan de eettafel kwam het thema 
lentekriebels voorbij. Een thema wat op de basis-
school en ook bij het jeugdjournaal de nodige 
aandacht kreeg. 20 maart was de start van de 
lente, helaas heeft het weer nog niet helemaal 
meegewerkt maar de eerste bloemen staan weer 
in bloei. De bijen beginnen te vliegen en dat geeft 
toch een lekker gevoel na al die donkere dagen 
van de winter. Er hangt weer energie in de lucht!

Verkiezingen Provinciale Staten
En die positieve energie was er ook voor ons bij 
de Provinciale Staten verkiezingen. Geheel tegen 
de trend in werd onze Brabantse zusterpartij 
Lokaal Brabant één van de winnaars van de ver-

kiezingen. En alhoewel de winst natuurlijk bescheiden is, van één naar twee zetels, is dat 
voor ons een knappe prestatie op het verkiezingsslagveld en de monsterzege van de BBB. 

Ik heb van veel inwoners de vraag gekregen of ik zou vertrekken naar de provincie. Of nog 
sterker de opmerking: ‘Jij gaat toch niet weg’. Misschien voor de duidelijkheid ook nog maar 
eens in mijn column: ‘Jullie zijn nog niet van me af! Ik ben nog niet klaar in de gemeente 
Bladel want ik heb nog een aantal projecten af te ronden’. En niet de minste projecten… 
een nieuwe sportaccommodatie voor RKVV Casteren, een nieuwe sportaccommodatie 
voor korfvalvereniging KVC, een nieuw multifunctioneel binnenzwembad én natuurlijk het 
gemeenschapshuis aan de markt in Bladel’.

Energie
Om met het gemeenschapshuis aan de markt te beginnen, ook daar is de energie te 
merken na de start van de aannemer. De verbouwing is inmiddels in volle gang. Het beeld 
van Karel de Eenvoudige wat naast het gemeentehuis stond is tijdelijk weggehaald. Karel 
verblijft de komende periode even in zijn nieuwe residentie op de voormalige gemeente-
werf, om na de verbouwing weer in volle glorie terug te keren. In de tussentijd hebben 
we de ruimte beschikbaar gesteld aan GELDMAAT, de beheerder van de pinautomaten 
in Nederland. Ze hebben, helaas met vertraging, inmiddels twee pinautomaten en een 
afstortautomaat geplaatst zodat we aan de markt in Bladel weer kunnen pinnen. En dat is 
handig, want als je op zaterdag bij de loempiakraam even een Oer-Bladelse loempia wil 
scoren dan kan je de loempia’s cash betalen. 

Bloei
Deze reuring in het centrum is het begin van de nieuwe start van het gemeenschapshuis 
aan de markt. Een nieuwe impuls voor het centrum van Bladel die ook weer energie moet 
geven en nieuwe initiatieven tot bloei moet brengen. Net als hoe de MFA in Hapert nu 
al zijn vruchten afwerpt met nieuwe initiatieven, gaan we dat ook in Bladel doen door 
het samenbrengen van verschillende maatschappelijke organisaties. Die organisaties 
laten natuurlijk ook weer locaties achter, en met die verplaatsing komt er weer ruimte vrij 
voor de broodnodige woningen. Woningen die we hard nodig hebben en vooral voor de 
doelgroep ouderen die in het centrum dicht bij de voorzieningen kunnen wonen. En die 
ouderen laten weer een woning achter waardoor er doorstroming komt zodat ook 
jongeren een kans krijgen op de woningmarkt. 

Andersoortige lentekriebels
Lentekriebels dus! Alleen aan het einde van het gesprek aan de eettafel begreep ik dat 
mijn beeld van lentekriebels toch wat anders was dan waar het bij het jeugdjournaal en op 
school over ging. Daar ging het namelijk niet over nieuwe energie, de bloemen die weer in 
bloei komen en de bijen die weer gaan vliegen. Daar ging het letterlijk over de bloemetjes 
en de bijtjes: Seksuele voorlichting op school. Toen ik daar achter kwam, was dat een mooi 
moment om te zeggen: ‘Ik moet nog even aan het werk!’.

Davy Jansen

Wethouder gemeente Bladel

Lentekriebels?! 

REGIO - Alle goede doelen kunt u vinden 
op www.gdwbladel.nl/goede-doelen. De 
gezamenlijke collecte zal plaatsvinden in 
de week van 10 t/m 15 april. Het is belang-
rijk voor u te weten dat de collecte er iets 
anders uit zal zien dan tot nu toe gebrui-
kelijk was.   

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

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

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

3.  Het totaal van de ingevulde bedragen 
wordt onderaan de lijst vermeld. Een naam 

is niet nodig en de gift blijft anoniem. Men 
kan ook kiezen voor storting per eenmalige 
machtiging. 

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

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

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

We zijn ook nog op zoek naar: 
-  Vrijwilligers en collectanten voor de komen-

de jaren. 
-  Sponsoren voor het dragen van de vaste 

lasten, zoals drukwerk, website etc. Kijk ook 
op www.gdwbladel.nl/sponsoren. 

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

Wij wensen alle collectanten een mooie col-
lecteweek en danken de inwoners van onze 
mooie dorpen voor hun giften!

Goede Doelen 
Week Bladel 
Hapert Netersel

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

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 

LOKAAL
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VACATURES:

  • Vers bewerker productie 
  • Vers bewerker inpak
Als vers bewerker productie of inpak ben je altijd met voedings-
middelen bezig. Momenteel is dat nog voornamelijk vlees maar ook 
vega producten vinden bij ons steeds meer hun weg. 
Ook deze producten ga je samen met je collega’s maken.

Je voelt je thuis in een slagerij omgeving en bent gewend om in 
gekoelde ruimten te werken.

Wij zoeken jou als:
• je beschikt over een goede werkhouding
• je graag met voedingsmiddelen werkt
• je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan
•  je in staat bent om snel te schakelen tussen diverse werkzaamheden en 

bij hectiek het overzicht weet te behouden
• je gestructureerd kunt werken
• je de Nederlandse taal machtig bent
• je creatief bent en denkt in oplossingen
• je om kunt gaan met een terminal (pc) op de werkvloer
• je ervaring met Refl ex systeem is een pré

Wat hebben we jou te bieden:
• een full time functie op termijn
• dagdienst, geen weekend diensten
• een zelfstandige, afwisselende en uitdagende functie in een dynamische wereld
• informele werksfeer met gezellige collega’s
• goede salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Onze kernwaarden zijn:
• Veiligheid van product en werkomgeving
• Service en rendement
• Kwaliteit maken we samen

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatie met cv per email naar luc@walthers.nl

Walther’s Quality Food Products
Zwartven 2 | 5527 AN Hapert | www.walthers.nl

SLAGERS SLAGERS VAN OUDSHER,VAN OUDSHER,
JONG BIJ DE TIJDJONG BIJ DE TIJD

OM DE HOEK

EERSEL - Stichting De Kempen Specials  
organiseert al 12 jaar activiteiten voor 
jongeren met autisme. Uit de Kempenge-
meenten maar ook daarbuiten weten veel 
ouders deze organisatie te vinden. Het is 
een vrijwilligersinitiatief.

Het doel is jongeren tijdelijk te ondersteunen 
in een periode dat daar behoefte aan is door 
middel van activiteiten of een chill. Vaak is er 
sprake van een sociaal isolement na de over-
stap in het vervolgonderwijs. De jongeren 
leren elkaar in een prettige omgeving kennen 
en er ontstaan mooie onderlinge contacten 
die buiten de organisatie blijven bestaan. De 
jongeren worden zelfverzekerder en zijn weer 
in staat om contacten aan te gaan. Het doel 
is dan bereikt!

Op 2 april hebben we bezoek gehad tijdens de 
chill van burgemeester dhr. Wouters en wet-
houder dhr. Beekx. Bij zijn aantreden als bur-
gemeester vertelde dhr. Wouters graag eens 
een bezoek te brengen aan onze organisatie, 
om ons beter te leren kennen. Door Covid 
moest dit lang worden uitgesteld en nadien 
moesten we weer opstarten. Op Wereld Autis-
me Dag op 2 april werden we met hun bezoek 
vereerd. Het was een super gezellige, ont-
spannen sfeer. Deelnemers werden hartelijk 
begroet. Er was met de aanwezige vrijwilligers 
en een aanwezige ouder gesproken over wat 
de organisatie voor de deelnemers en ouders 
betekent. Beiden hebben een goede indruk 
gekregen van onze organisatie.

www.dekempenspecials.nl

Bezoek voor Stichting De Kempen 
Specials op Wereld Autisme Dag

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

REUSEL - Binnenkort starten de werk-
zaamheden voor MFA De Kei. Voordat de 
bouw kan starten, wordt het oude gebouw 
gesloopt. De exploitatiestichting biedt nu 
een gedeelte van de inventaris te koop 
aan. Het gaat dan om meubilair voor bin-
nen en buiten, werkbanken en diverse keu-
kenapparatuur, trust systemen voor licht 
en geluid met bijbehorende apparatuur, 
lampen, tafels, kapstokken, mobiele dou-
ches, ladders, trapjes, barkrukken en nog 
veel meer. Door verkoop kan de inventaris 
worden hergebruikt en kunnen organisa-
ties (en/of inwoners) duurzaam spullen 
overnemen.  

Heb je interesse in één van deze items, stuur 
dan uiterlijk 15 april een e-mail naar Toine 
Schellekens – lid van de werkgroep toekom-
stige exploitatie – via schellekens60@hotmail. 
com. Vermeld in de e-mail waar je interesse 
in hebt. Vergeet niet je naam, eventueel de 
naam van de vereniging/club, en telefoon-
nummer te vermelden. Na ontvangst van het 
bericht wordt contact opgenomen en een 
afspraak gemaakt voor bezichtiging. De op-
haalperiode is van 8 tot en met 12 mei (exacte 
tijd en datum in overleg). 

Voorwaarden
Demontage en vervoer zijn voor eigen reke-
ning van de koper(s). Tip: breng je eigen ge-
reedschap mee! Er wordt geen garantie ge-
geven en betaling kan alleen contant bij het 
afhalen van de goederen. We streven naar 
een zo eerlijk mogelijke verdeling onder de 
aanvragers en verwerken de aanvragen op 
volgorde van binnenkomst. De opbrengst van 
de verkoop wordt besteed aan de inrichting 
van de nieuwe Kei.

Uitverkoop inventaris De Kei
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Roijmans Bronzen Sculpturen

UITVERKOOP 

10 APRIL
2E PAASDAG

12 - 17 UUR

Kortingen tot 70%
Wilhelminalaan 12 • Reusel

Telefoon: 06-27433732

HOOGELOON - Op vrijdag 31 maart bruiste 
de houthal bij Gooskens Hout in Hooge-
loon van energie en enthousiasme. Groep 
7 en 8 van Kindcentrum Florent uit Bladel 
hielden er hun eigen expositie. 

De kinderen exposeerden er uiteenlopende 
creaties over hoe zij Gooskens Hout zien als 
werkgever. Een opdracht die ze mochten uit-
voeren op uitnodiging van Marion van Loon 
(De Merkgevers): “Het is mijn werk om bedrij-
ven op de kaart te zetten op de arbeidsmarkt. 
Omdat de arbeidsmarkt van de toekomst nog 
op school zit, leek het ons leuk om de hulp 
van scholieren in te schakelen. Hoe kijkt een 
11-jarige naar Gooskens Hout en wat maakt 
het in hun ogen leuk om hier te werken?”

Bedrijfsbezoek
Op 19 januari gingen er zo’n 30 scholieren op 
bedrijfsbezoek in Hoogeloon. Ze interview-
den en fotografeerden de ‘makers’; schavers 
Marijn en Hein, heftruckchauff eur Lucas, 
houtbewerkers Tim, André en Joke en direc-
trice Ine. ‘Wat is het duurste hout dat jullie 

hebben?’ ‘Hoe hard kan een heftruck?’ en 
‘wat is het leukst aan jouw werk?’ 

Creaties
Om hun indrukken om te zetten in creatieve 
communicatie, konden ze op school kiezen 
uit vier workshops: kunst, fotografie, creatief 
schrijven en stop motion filmpjes. Inspiratie 
om hun creatieve talenten tot uitvoering te 
brengen. Met die eigengemaakte creaties 
stonden de kinderen vorige week vrijdag dus 
letterlijk bij Gooskens op de planken.  Creaties 
die verrasten: een tiktok (Gooskens Rockt), 
een quiz, een getimmerde boot (die hout im-
porteert), een ets van een familie (Gooskens 
als familiebedrijf), verhalende stopmotion 
filmpjes en zelfs een magazine. Maar ook een 
houtbewerkingsmachine gemaakt door een 
technisch talentje. 

Beroepen in beeld
Het idee achter dit concept is om kinderen 
spelenderwijs kennis te laten maken met 
beroepen en hun eigen talenten. Dat is be-
langrijk want groep 7 en 8 moeten al snel een 
richting kiezen op de middelbare school en 
een paar jaar later moeten ze al op pad voor 
een stage. Het is dus zaak dat werkgevers 
en beroepen tijdig in beeld zijn. “Bovendien 
leren we hoe kinderen kijken en wat voor hun 
belangrijk is bij het maken van keuzes. Dat 
geeft ook inspiratie”, aldus Marion van Loon. 

Talentgericht leren en werken
Talentgericht werken en leren staat centraal 
binnen dit concept. Momenteel wordt er 
gekeken wat de mogelijkheden zijn om het 
concept breder uit te rollen in de regio, zodat 
kinderen van verschillende scholen op deze 
creatieve manier kunnen kennismaken met 
bedrijven en beroepen, ook in andere secto-
ren. Meer info vind je op 

www.demerkgevers.nl/diensten/
de-merkgevers-junior

Leerlingen Florent exposeren 
bij Gooskens Hout

De Jossen
Als Jos ben je graag bij elkaar. Je doet alles 
samen met de ander. Je lacht met elkaar, 
vecht, huilt, werkt, eet... Je doet niets zonder 
de anderen. Dat is wat de Jossen bindt. Wat 
hen sterk maakt. Wat hen identiteit geeft. 
Zelf beslissingen nemen hoeft niet. Keuzes 
maken? Dilemma’s hebben? Overbodig. Als 
Jos beweeg je mee met de Jossen. Wat de 
ene Jos doet, doet de ander. Niets zo vrij als 
een Jos. Toch? Of... 

‘De Jossen’ gaat over groepsprocessen. Over 
keuzes maken. Over jou en mij. Nadenken mag, 
lachen kan zeker! Kom kijken, en neem je eigen 
Jossen mee! Regie: Michel Verdaasdonk.

Kukelekuu
Na het kraaien van de haan rukt het brand-
weerkorps met loeiende sirene uit om de 
eerste oefening van de dag uit te voeren. Hoe 
dat gaat en waar de brandweer zich verder de 
hele dag mee bezighoudt zo tussen de muren 
van de kazerne, dat maakt u mee tijdens deze 
komische voorstelling. De leden van dit won-
derlijke brandweerkorps zullen hun uiterste 
best doen om ieders veiligheid te waarbor-
gen. Of is uw conclusie dat het geen kwaad 
kan om nog wat verder te oefenen? Regie: 
Katoo Vanhoutteghem.

Een avondvullend programma in een 
verwarmde tent bij de Cultuurboerderij, 
Voldijnseweg 8 in Westelbeers. Datum: 14, 
15, 16, 21 en 22 april om 20.15 uur. Matinee: 
23 april om 14.30 uur. Voor meer info of 
reserveringen: 

www.keskenoate.nl/OO

Keskenoate speelt ‘De Jossen’ en ‘Kukelekuu’

VERMAKELIJK

Diana
Stoel 
In microvezel 
of velvet

Lea
Hoekbank 

In 4 kleuren
snel leverbaar
links / rechts

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Liva 
Fauteuil

draaibaar

Splash
Stoel

luxor stof 115
109

Don
Stoel

adore stof
draaibaar

Eva 
eetkamerstoel 

stof boucle
in 3 kleuren

nu

119

299
279

1499
999

109

1299
1199

New York 
Vakkenkast
Supreme 
XXL

Mango
tafel rond

incl. spinpoot

op=op

369
189

169
129

Elegance
tafel incl. spinpoot

Deens ovaal
200x100

Ø110cm 329
Ø120cm 349
Ø130cm 369
Ø140cm 399
Ø150cm 429

939
599

240x110 
1099 669

Spring Deals

129

Akties  geldig t/m 31 mei 2023 

149
99

vanaf
329

Hoofdstraat 18  Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

BUITENgeWOON 2E

PAASDAG 
PAASSHOW
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

Gratis accu upgrade bij alle Batavus Finez modellen

Batavus Finez
-  Active+ Line, 50 nm motor
- Hydraulische schijfremmen
- Bij accu in frame 625wh mogelijk 
- Drageraccu tot 500wh drageraccu
- Veilig op weg met de V-light
-  Zowel te verkrijgen met riem als 

ketting

Finez e-go
v.a. € 2899,-

Finez e-go power
v.a. € 3399,-

Direct uit voorraad leverbaar!!

met voordeel 

tot wel € 200,-

Beschikbaar in de kleuren paars & donker blauw

KEMPENLAND

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

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

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

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

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

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

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

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

EERSEL - Gravelbiken is de jongste dis-
cipline in de fietssport. Hierbij wordt ge-
reden met fietsen die vlot zijn op de weg, 
maar ook op onverharde paden goed uit 
de voeten kunnen. Gravelbiken geeft je 
de vrijheid om gaan waar je wilt en is dus 
grenzeloos genieten. 
 
De Kempen is bij uitstek een paradijs voor gra-
velrijders met heide, bossen en slingerende 
beken. Dwars door al dit moois loopt een wir-
war van zandwegen, smokkelpaden en gra-
velstroken. Om iedereen hiervan mee te laten 
genieten organiseert TWC de Contente op 2e 
paasdag (10 april) de Dirty Kempen gravel- 
ride met start en finish bij kampeerboerderij De 
Molenvelden. Meer nog dan alleen een gravel-
ride is dit een gravelevenement. De dag begint 
met een paasontbijt voor de voorinschrijvers. 
Ongeveer halverwege de GPS-route van 85 of 

110 kilometer zit een goed verzorgde post. Bij 
de finish zullen de hamburgers op de barbe-
cue liggen en kan er nagenoten worden onder 
genot van een biertje en de muziek van een 
DJ. Dit alles natuurlijk in de gemoedelijke sfeer 
die bij de Kempen en het gravelbiken hoort. 
Enthousiast geworden? Meer info kun je vin-
den op www.dirtykempen.nl. Voorinschrijven 
kan je op de dag zelf. En als je geen gravelbike 
hebt, is dat geen probleem, ook op de moun-
tainbike is de tocht goed te fietsen. 
 
Hier houdt het gravelplezier niet op voor TWC 
de Contente. Dit jaar wordt er namelijk ook 
gestart met een gravelafdeling, te beginnen 
met vaste ritten op de donderdagavond. Ook 
in het weekend zullen regelmatig een mooie 
ritten gemaakt worden. 
 

www.dirtykempen.nl

TWC de Contente organiseert 
de Dirty Kempen Gravelride

Foto: Peter van Rooij

De Koffiedialogen gaven eerder aan dat 
‘Wonen in het buitengebied’ niet de inzet 
mag zijn van de woningbouwgopgave van 
de stad. Er is wel een autonome behoefte, 
enerzijds vanwege onze eigen woningbe-
hoefte, anderzijds om verrommeling en 
verloedering van het buitengebied te voor-
komen. Kan het ook anders?

In de luwte van de stad vormen de Kempen 
een oase van rust waar het goed wonen en 
recreëren is. Nu de druk op de ruimte groeit 
wil het beekdal van de Kleine Beerze zich 
sterk maken voor de eigen identiteit. Hoe 
houden we samen koers?

Gezond en sterk
Slow-recreatie past goed in de natuurrijke 
omgeving maar kan de functie ‘Wonen’ ook 
een bijdrage betekenen voor de kwaliteit van 
de leefomgeving? 

In drie sessies gaan we kijken hoe we ruimte 
kunnen creëren om samen verder te denken 
over hoe we de kracht kunnen vinden om ver-
der te bouwen aan een sterke gemeenschap 
in een gezonde leefomgeving.

Stuwende kracht
De eerste bijeenkomst voor dit thema is op 
dinsdag 18 april. We hebben Ronald Kramps 
uitgenodigd om te vertellen over kansen 
om het gebied als eenheid op te waarderen.  
Ronald is verbonden aan het Van Gogh NP. 
Hij redeneert zowel vanuit een ruimtelijk  
plan als vanuit de stuwende kracht van  
samenwerking. Hij zal aan de hand van het 
Van Gogh NP laten zien laten zien hoe je mo-
gelijkheden kunt scheppen.

Hoe kan het anders?
Met die wijsheid gaan we luisteren naar  
Marianne Verhoeven, landschapsarchitect in 
Eindhoven. Met haar onderzoekende geest 
is zij een graag geziene partij in vernieuwen-
de ruimtelijke opgaven in de regio. Marianne 
verrast ons met een aantal inspirerende voor-
beelden over hoe het ook kan.

Jouw eigen idee
Misschien heb je zelf ideeën of misschien 
maken de sprekers iets bij jou los. Wij zijn  
benieuwd naar jouw inbreng. Doe je mee? 

Datum en tijd: dinsdag 18 april, om 20.00 uur. 
Waar: gemeenschapshuis De Smis, Smits- 
eind 33a in Duizel. Aanmelden: levedekleine-
beerze@gmail.com. Voor meer informatie kijk 
dan op: 

www.levendebeerze.nl/
verhalen-uit-de-streek

www.facebook.com/LevedeKleineBeerze

Kleine Beerze Koffiedialoog 
‘Wonen met meerwaarde’
Toekomst in beeld: de dromen van het beekdal
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel
CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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
workshop via: www.kwf-lifestyle-marathon.nl

ZONDAG 9 APRIL

PAASTOCHT VOETJE VOOR VOETJE
Startlocatie: 't Boothuys van Rofra,
Molenstraat 203a, Valkenswaard. Starttijd:
10 km 08.00-14.00 uur, 15 km 08.00-13.00 uur,
20 km 08.00-11.30 uur en 30 km 08.00-10.00 
uur. Kosten: € 3,00. Kinderen tot 12 jaar gratis. 

ZONDAG 9 APRIL
MAANDAG 10 APRIL

VOORSTELLINGEN 
CIRCUS HARLEKINO
Locatie: veld bij zwembad De Smagtenbocht,
Bossingel, Bladel. Tijd: zo. 9 april (1e paas-
dag) 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.

MAANDAG 10 APRIL

MUZIEKMIDDAG DONKSBERGEN
Locatie: aula bij Lunetzorg de Donksbergen,
Berkvenseweg 2, Duizel. Tijd: 14.30 uur.
Gratis entree. De Grensmuzikanten 
verzorgen samen met de bewoners 
deze mooie muziekmiddag!

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.

VOGELBEURS
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Aanvang: 09.30 uur. Entree: € 1,00.
U kunt vogels kopen en verkopen. 
Meerdere handelaren aanwezig. 
Ook vogelbenodigdheden!

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!

SMOKINGS BARRELS & 
SPECIAL BEERS
Locatie: Beverdijcken, Bladel. Entree: € 39,50.
Tijd: 18.30-23.00 uur. Org.: Energy4Finn.
Een avond met prachtige bieren en 
9 uitzonderlijke gerechten!

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.

ZONDAG 7 MEI

SCHIJT JE RIJK!
Locatie: Hollandershoeve, 
Turnhoutseweg 46B, Reusel. Tijd: 13.00 uur.
Koe in de wei met hoofdprijs van € 400,-.
Lootje kopen via energy4finn@gmail.com
Op = op. Kom je kijken?

DONDERDAG 18 MEI

VRIJE SCHIETWEDSTRIJD
KRUISBOOG OP WIP
Locatie: Leemskuilen 16a, Bladel.
Entree: € 6,00. Aanvang: 08.00 uur.
Org.: St. Jorisgilde Bladel. Inschrijven:
08.00-12.00 uur. 13.00 uur afkampen 
altijd prijs!

ZATERDAG 24 JUNI

ROCKEN IN D'N BOOGERD
Locatie: D'n Boogerd, Servatiusstraat 6,
Vessem. Gratis entree. Aanvang: 20.00 uur.
Rocken met de coverband Sebastian.

EventsEvents
theatertheater

zaterdag 15 april

THE BOXING GAMES
Organized by Training Unit
(evenement)
24 Kempische ondernemers zijn een half 
jaar getraind tot het moment dat ze in de 
ring verschijnen om de wedstrijd van hun 
leven te boksen. Afterparty met Ardistic.

Aanvang: 18.00 uur - Entree: v.a. € 65,00

zaterdag 29 april

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

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

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

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

2e Paasdag Geopend 
v.a. 10:00

Omdat jouw week al druk genoeg is

Op 2e Paasdag alle 
vestigingen geopend

een Siemens
vaatwasser 

cadeau*

Tijdelijk bij aankoop 
van een nieuwe keuken

Adviesprijs €1.399,-

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeĳ k | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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.

LELIJKE STRONK IN DE TUIN? 
Ik kan hem voor jullie wegfrezen. 
Meer info: 06-53811342.

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.

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.

Lowa Goretex wandelschoenen, maat 38,5.
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.

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

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.

Planken, dik 1,8 cm, br. 10 cm, l. 2 m. 10 à 2m20 
€ 1,25. L. 90 à 100 cm € 0,50. Tel. 06-83918582.

Vrijwel nieuwe rollator € 25,-. Tel. 06-31288237.

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

Antieke verstelbare fauteuil, in originele staat, 
€ 250,-. Ledikantje, 50er jaren, geheel origineel, 
€ 50,-. Tel. 06-83918582.

2 herenfietsen met versnelling, in prima staat.
Tel. 0497-384522.

Onderschuifbed, 2-persoons, i.z.g.st. T.e.a.b. 
Tel. 06-53410254.

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

1-pers. steigerhouten bed, 200x90, geheel 
compleet. € 60,-. Bladel. Tel. 06-82735268.

5 goede fototoestellen, analoog en digitaal,
€ 75,-. Tel. 06-34412325.

Hanglamp pendel oud, witte kap en kaarsjes, 
brons-koper, h. 120 cm, br. 50 cm, € 65,-. 
Tel. 0497-643599.

Siergrassen (Lampepoetsersgras) voor in tuin,
€ 2,50 p.st. Flinke plant. Tel. 0497-384320 
(06-28300102) Bladel.

TE HUUR: Stalling voor bestelbus/camper, 
max. 6x2,10 mtr. Tel. 06-26148283.

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

GEVONDEN: Sleutel met groen klompje op 
Oude provincialeweg t.h.v. Bernardstraat, 
Hapert. Tel. 06-22240227.

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

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.

VERLOREN: Wuzzi Watch Orion op wo. 29 
maart om 9.00 uur aan de Rondweg in Bladel.
Tel. 06-19989268.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Trampoline, 240 cm 
doorsnede, in Hooge Mierde. Tel. 06-54974570.

GRATIS AF TE HALEN: 118 grijze dakpannen.
Tel. 06-15497408.

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

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
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VERLOREN

TE HUUR

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Bezorgklacht?
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 •  www.sneldersconsulting.nl
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De muziek van je leven en de hits van gisteren
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REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

VESSEM - Zanggroep Con Brio trekt er 
binnenkort op uit en nodigt jullie uit om 
mee te gaan naar de camping voor een ge-
zellig en ontspannen terrasconcert.

Sinds drie maanden zitten we weer in de juiste 
flow, nadat onze (oud)dirigente Marie-José 
Mijs het ‘dirigeerstokje’ opnieuw ter hand heeft 
genomen. We zijn enthousiast begonnen aan 
nieuw repertoire en we hebben nieuwe leden 
mogen begroeten en verschillende oud-leden 
keerden terug. Daarmee hebben we weer ge-
noeg volume, al kunnen we nog altijd wel een 
paar mannenstemmen gebruiken!

Het leukste van repeteren is het toewerken 
naar een optreden voor publiek. Het is nu te 
kort dag om een volledige show neer te kun-
nen zetten, maar de voorbereidende plannen 
voor het komende optreden schieten inmid-
dels alle kanten uit. Het moet allemaal nog 
zijn definitieve vorm krijgen, maar we hebben 
er ontzettend veel zin in om ons publiek te 
gaan vermaken. 

We schotelen jullie met dit optreden een af-
wisselend repertoire voor. Nieuwe nummers 
worden afgewisseld met oudere nummers uit 
o.a. diverse CBB-uitvoeringen en het geheel 
wordt overgoten met een ‘Con Brio-sausje’. 
Hierbij worden we muzikaal begeleid door 
ons eigen vijfkoppige combo, dat tijdens dit 
optreden ook een aantal instrumentale num-
mers zal verzorgen.

We hopen voor dit optreden op mooi weer, 
zodat we onze tenten letterlijk kunnen op-
slaan aan de Heikesestraat. Op ‘Camping 
Zonnestraal’ staat van alles te gebeuren, waar 
je als gast met je neus bovenop zit. Ook als je 
niet van kamperen houdt wordt dit een leuke 
hilarische voorstelling. Dus: trek je campings-
moking aan en neem je klapstoel mee.

Datum en tijd: zondag 23 april, van 11.00 tot 
circa 13.00 uur. Locatie: Boerderijterras De 
Spekdonken, Heikesestraat 8a in Vessem. De 
toegang is gratis (vrijwillige bijdrage wordt 
gewaardeerd).

Terrasconcert 
‘Camping Zonnestraal’ 
van zanggroep Con Brio

REUSEL - De Vrolijke Jantjes is een en-
thousiast accordeonduo van 2 zeer erva-
ren muzikanten, die ieder over een zangs-
tem beschikken.

Jan van de Pol uit Reusel en Jan van Gompel 
uit Bladel vormen de bezetting van het duo. 
Zij hebben hun sporen in de muziek al sinds 
jaar en dag verdiend. Via allerlei feest -en all-
round bands hebben ze zich veel muziekgen-
res eigen gemaakt. Hun grote troef is ook dat 
ze op passende wijze met het publiek weten 
om te gaan en een geweldig sfeertje weten 
neer te zetten. Zoals de naam al zegt: de 
vrolijkheid straalt ervan af. Verder maken ze 
weliswaar geen echt cabaret maar vergezeld 
van attributen showen ze wel enkele typetjes 
die het optreden extra schwung geven. 

Met hun accordeon-repertoire komen vooral 
bekende en gezellige Nederlandstalige lied-
jes aan bod. Daarnaast beschikken de Vro-
lijke Jantjes ook over 2 keyboards. Daarmee 
presenteren ze het publiek naast een Neder-
landstalig, ook een meer Engels en anders-
talig repertoire van bekende evergreens en 
wat modernere feest- en popnummers. Zo-
doende kom je de Vrolijke Jantjes bij vele ge-
legenheden tegen: enerzijds in verzorgings- 
bejaarden- en gemeenschapshuizen maar 

anderzijds ook in cafeetjes, op privéfeestjes, 
braderieën, markten, terrasjes, recepties, ju-
bilea en dergelijke. Wat zeker nog vermeld 
mag worden is dat het duo beheerst met het 
geluidsvolume weet om te gaan. Kort gezegd: 
de Vrolijke Jantjes is een onderscheidend duo 
met veel vrolijkheid in huis! 

Het optreden van vrijdag 21 april zal plaats 
vinden in het ruime en gezellige café van De 
Kei, ‘t Kiezeltje. Die leent zich prima om een 
intiem sfeertje te creëren. Wellicht dat het op-
treden ook menige bezoeker van de wekelijk-
se vrijdagmarkt naar De Kei zal lokken.

Graag tot ziens op vrijdag 21 april in De Kei, 
Kerkplein 69 in Reusel. Aanvang is om 14.00 
uur en de entree is gratis.

De Kei presenteert accordeonduo de Vrolijke Jantjes

BERGEIJK - Houd je van snelheid, sensatie 
en een goede dosis rock ‘n roll? Dan mag 
je de 10e editie van de Crazy Cross niet 
missen! Op 15 en 16 april vindt dit unieke 
familie-evenement plaats aan de Heuvel-
weg in Riethoven.

Met verschillende klassen waar alles met 
wielen aan mee mag doen. Bij de Crazy Cross 
draait het niet om de snelheid, maar om de 
originaliteit van de voertuigen. Het is gega-
randeerd een dag vol spektakel en plezier 
voor jong en oud.

Op zaterdag 15 april is er van 12.00 tot 17.00 
uur de vrije training en zijn er diverse acti-
viteiten op het kinderplein. ‘s Avonds gaat 
vanaf 20.30 uur de feesttent open met de 
band Meuk en zanger Edrie Antonissen. Die 
beloven er een gezellige avond van te maken. 
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar 

aan de kassa of online.

Op zondag 16 april maken de deelnemers er 
een feestje van op de baan met showspeaker 
Johan Vlemmix. Er is van alles te beleven op 
het festivalterrein, van skelterbaan tot ballen-
bak, van bekerschieten tot ‘meet and greet’ 
met Crossy: bij de Crazy Cross is er voor 
ieder wat wils! Daarnaast zijn er optredens in 
de feesttent met The Manatees en Red Devil 
tijdens de rockmiddag vanaf 14.30 uur. We 
sluiten het weekend af met Hoken met de Hei-
noos. Toegang voor zondag is € 3,00 p.p.

Het is de perfecte gelegenheid om jezelf en je 
familie te trakteren op een leuke dag vol ple-
zier en avontuur. We hopen je te zien op onze 
nieuwe locatie aan de Heuvelweg in Rietho-
ven. Meer informatie en kaarten zijn verkrijg-
baar op www.crazycrossbergeijk.nl. Tot ziens 
op 15 en 16 april!

10e editie Crazy Cross Bergeijk

VERMAAK
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Er waren meer mannen dan vrouwen in het 
gezelschap van Jezus, maar het waren de 
vrouwen die Hem het eerst ontmoetten na 
zijn verrijzenis. We vermoeden dat zijn moe-
der de eerste was. In ieder geval kwam Maria 
Magdalena aan de beurt vóór de apostelen. 
Ze dacht eerst dat Jezus de tuinman was. Dat 
is humor in het evangelie. En in alle humor 
zit waarheid. Waar mannen afhaken (apostel 
of niet), blijven vrouwen zoeken naar een op-
lossing. De leerlingen verklaarden haar voor 
gek, maar de Heer niet. Hij noemde haar 
naam .... en toen herkende ze Hem. De rest 
is geschiedenis. Al enkele jaren verstop ik op 
Eerste Paasdag paaseieren in de pastorietuin, 
met één gouden ei. Wie zal het vinden? Een 
jongen of een meisje? Dat maakt niet uit. Net 
zomin als wie het eerste de verrezen Heer 
zag. Uiteindelijk gaan we Hem allemaal zien, 
mannen en vrouwen. Zalig Pasen!

Pastoor Schilder

Paaswake
Zaterdag 8 april
08.30 uur: Bladel, Morgengebed
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 
11.00 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd Koor)

Tweede Paasdag
Maandag 10 april
09.30 uur: Netersel, Kerk H. Antonius 
                  en Brigida (m.m.v. Cantor)
- Cornelis en Cato Waalen (nms. kinderen, 
  kleinkinderen en achterkleinkinderen)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Saff ier)
- Uit dankbaarheid bij gelegenheid van 
  een 65-jarig huwelijk
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Derde Paasdag
Dinsdag 11 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vierde Paasdag
Woensdag 12 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie
19.30 uur: Bladel, Filosofisch Uurtje 
                 (Grondrechten en Religie)

Vijfde Paasdag
Donderdag 13 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Zesde Paasdag
Vrijdag 14 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 15 april
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

2e Zondag van Pasen 
(Beloken Pasen)
Zondag 16 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 15 en 16 april)

Bladel zondag:
- Sjo van Laarhoven-de Leest 
  (vw. verjaardag)
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
- Erwin van Rooijen en zijn moeder Louisa
- Frans Klessens en 
  Anna Klessens-Teurlings
- Lies Tenbult-Groenen
- Overleden ouders van Hoof-Smetsers

Hoogeloon:
- Bert van de Vondevoort(f)
- Frits en Jans van de Huygevoort-van de Ven 
  en de kleinkinderen Marloes en 
  Bart van de Huygevoort

Mededelingen:
-  Op paaszaterdag, om 10.00 uur, is er een 

paasactiviteit voor kinderen in Casteren en 
om 15.30 uur in Hoogeloon. In de Caskra en 
in ’t Hoogeloontje staat meer informatie.

-  De paaswake is centraal in Bladel op zater-
dagavond om 21.00 uur.

-  Op Eerste paasdag zijn er Missen in de 
verschillende dorpen. De tijden staan in de 
PC55 en op de website. In Netersel is er een 
Mis op Tweede paasdag om 09.30 uur.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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
- Gust Roest en Miet Roest-van Limpt
- Sjaak Maas (nms. KBO)
- Otto Tuerlings

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
- Jan Sanders en Corrie 
  en Willem Wouters-Sanders

- Jules van Steenbergen en 
  Marie van Steenbergen-van Laarhoven 
  en zus Liza

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

Dinsdag 11 april
19.00 uur: GEEN Eucharistieviering

Woensdag 12 april
09.00 uur: GEEN Eucharistieviering

Donderdag 13 april
19.00 uur: GEEN Eucharistieviering

Vrijdag 14 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  In verband met Pasen is er deze maand 

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

selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 9 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, Paaszondag
Zondag 16 april: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
zondag 23 april: 10.00 uur. Dhr. J. de Koster, k.w. uit Culemburg         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 16 april: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder
Zondag 23 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

In totaal zijn er 82 hoortoestellen opge-
haald bij een inzamelingsactie voor Stich-
ting Orange Babies door medewerkers van 
Van Boxtel hoorwinkels. Deze geschonken 
hoortoestellen worden naar de PaKachele 
school in Zambia gebracht. Een project dat 
wordt gesponsord door de Stichting Oran-
ge Babies. 

Veel van deze leerlingen hebben hun ou-
ders verloren aan de hiv-epidemie. Als enige 
school in de omgeving zijn er kleinschalige 
klassen met doven en slechthorende leerlin-
gen. De hoortoestellen uit Nederland verbe-
teren de kans op een zelfredzame toekomst. 
Op de PaKachele school in Zambia (Lusaka) 
krijgen zo’n 400 kinderen les die één of beide 
ouders hebben verloren aan hiv, of op een 
andere manier geraakt zijn door het virus. De 
school ligt nabij een sloppenwijk waar veel 
weeskinderen vandaan komen. Ze worden 
hier opgevangen, krijgen onderwijs en twee 
maaltijden per dag. Er zijn twee kleinschalige 
klassen voor kinderen met gehoorproblemen 
waar tien kinderen tegelijkertijd les krijgen. 
De school heeft een audiometer waarmee 
ze het gehoor van de kinderen testen. Dit is 
meestal dan ook de eerste keer dat het ge-
hoor wordt getest. 

Er zijn relatief veel kinderen met slechthorend-
heid in Zambia. Dit komt doordat de kinderen 
uit een leefomgeving komen met een slechte 
hygiëne, waardoor de kinderen eerder infec-
ties oplopen die het gehoor aantasten. Ook 
is er onvoldoende kennis over het probleem 

en wordt afwijkend gedrag, of een spraak-
ontwikkelingsachterstand, niet geassocieerd 
met slecht horen. Volgens Tanja Oostervink, 
directeur van Orange Babies, dragen de ge-
doneerde hoortoestellen bij aan de ontwik-
keling van de slechthorende kinderen: “Op dit 
moment draagt geen van deze kinderen een 
hoortoestel. De kinderen lopen al erg achter 
op spraakontwikkeling en onderwijs. Buiten 
dat ze de lessen beter tot zich kunnen nemen, 
zorgt een hoortoestel ervoor dat ze weer mee 
kunnen doen. Ze stimuleren hun ontwikkeling 
en vergroten de kans op een zelfredzame toe-
komst. Wij zijn blij dat we deze toestellen zo 
een tweede leven kunnen geven!”

De gedoneerde hoortoestellen komen van 
Van Boxtel hoorwinkels en zijn ook geschikt 
voor kinderen. Bij het inleveren zijn ze gron-
dig schoongemaakt door de audiciens. De 
hoortoestellen inclusief batterijen en acces-
soires worden naar Zambia gebracht. Vol-
gens Rien van Gorkum, Business Develop-
ment Manager bij Van Boxtel hoorwinkels, is 
de actie voor Orange Babies onderdeel van 
een langdurig partnerschap: “Wij zijn er om 
mensen beter te laten horen. Hoe mooi is het 
dat we ons als bedrijf kunnen inzetten voor 
kinderen die geen toegang hebben tot de 
hoorzorg zoals we dat hier kennen. Wij zullen 
Orange Babies blijven ondersteunen in hun 
missie. Wij zijn als bedrijf een maatschappe-
lijk betrokken organisatie. Daarom hebben 
we in Nederland naast een partnerschap met 
Orange Babies ook een samenwerking met 
Alzheimer Nederland.”

Gedoneerde hoortoestellen krijgen tweede 
leven bij slechthorende kinderen in Zambia

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 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 koffie/thee te drinken. U bent van 
harte welkom.

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

Gebedsvieringengroep Netersel

Maandag: Gesloten wegens 2e Paasdag

Dinsdag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/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/koffiedrinken/praatje maken
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/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/koffiedrinken/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/koffiedrinken/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

AGENDA
 

MAANDAG 10 APRIL 
T/M 

VRIJDAG 14 APRIL

De laatste fase van iemands leven is kost-
baar. Zowel voor degene zelf als voor de 
nabestaanden. Hoe mooi is het wanneer 
mensen thuis op een rustige, persoonlij-
ke en waardige manier kunnen overlijden. 
De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg 
(VPTZ) Cordaad Welzijn helpt daarbij.

Wij bieden praktische en emotionele steun 
aan mensen uit de Kempen én gemeente 
Waalre, in de terminale fase. Dit doen we met 
inzet van ervaren vrijwilligers. Zij ontlasten 
de mantelzorgers door op afgesproken tijden 
aanwezig te zijn. Met zorg en persoonlijke 
aandacht.

Waar kunt u op vertrouwen:
-  Onze inzet is aanvullend op de mantelzorg 

en professionele zorg.
-  Wij werken met gemotiveerde en deskundi-

ge vrijwilligers.

-  Onze inzet richt zich vooral op aanwezig-
heid en het bieden van een luisterend oor.

-  De ondersteuning wordt gratis aangeboden 
en vindt, volgens afspraak, tussen 07.00 en 
23.00 uur plaats.

Hoe werkt het?
Wanneer er bij Cordaad Welzijn een aanmel-
ding plaatsvindt, gaan we zo snel mogelijk 
op huisbezoek. We vragen aan de familie én 
thuiszorg wat momenten zijn dat zij aanwe-
zig zijn en aanvullend daarop proberen wij 
met onze vrijwilligers wat extra in huis te zijn.
Daarnaast heeft de coördinator nauw contact 
met de zorg om af te stemmen en te kunnen 
handelen in geval van nood. Tijdens de inzet 
is er regelmatig contact tussen vrijwilligers,  
familie en zorg. Heeft u vragen naar aanleiding 
van deze informatie?  Neem dan vrijblijvend 
contact op met VPTZ Cordaad Welzijn via  
06-15503494 of via vptz@cordaadwelzijn.nl

“Als sterven dichtbij komt”
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zat. 15 april Hapert 10:00 - 16:00 uur

Voorjaars
koopzaterdag

Gezellige Voorjaarskoopzaterdag met vrijmarkt op 15 april in Hapert
Ga maar vast je zolder/garage/rommelhok leeghalen want jij bent welkom op de rommelmarkt in 
Hapert op zaterdag 15 april om te proberen klein geld van je spullen te maken. Zoek zelf een 
plekje uit in het centrum en leg je kleedje neer met al jouw speelgoed, kleding etc.

Prijzen winnen!
Speciaal voor kinderen is er een kleurplaat waar ze onder andere een 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. In elke deelnemende winkel krijg je in de week voorafgaand 
aan de koopzaterdag een lotje waarmee je meedingt naar de prijzen.

WIN 1 minuut gratis winkelen bij Jumbo Hapert

Of 1 jaar lang iedere maand een bos bloemen

Zo
ek

 ee
n plekje met je kleedje en rom

m
elm

arktspullen in het centrum

Kleurwedstrijd met mooie prijzen


