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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Zondag 16 april worden in 
Hapert drie duofietsen én een rolstoel-
fiets off icieel in gebruik genomen. Vanaf 
deze week kun je inschrijven om een keer 
mee te gaan of om vrijwilliger te worden. 
Met Henk van de Ven kijken we terug op 
het proces om de fietsen aan te schaff en.

Fondsen werven
Henk is al een poosje betrokken bij Stichting 
Hapert Actief. Onder die vlag organiseerde 
hij samen met de commissie ‘Wandelen in 
Hapert’ al enkele wandeltochten en de Wan-
delweek Hapert. “We hebben die stichting 
opgericht omdat dat soms handig is bij het 
aanvragen van subsidies of het werven van 
fondsen. We hebben de doelstelling breed 
gehouden en op een actief leven in zijn ge-
heel ingezet. Daarom konden we nu de aan-
vragen van de duofietsen ook onder dezer 
noemer doen. We hebben een flink aantal 
fondsen en organisaties aangeschreven en 
we werden verrast door de positieve reacties. 

We mochten mooie donaties in ontvangst 
nemen van onder andere de VDL Foundation, 
Leefbaarheidsfond ‘Samen op de Hoogte’, 
Het Oranje Fonds, de Postcodeloterij, de 
gemeente Bladel en het VSB.

Doelgroep
Ook lokaal vonden Henk en zijn mede-initia-
tiefnemers - Ad van de Ven, Peer Castelijns, 
Noud Renders en Jan Schilders – gehoor bij 
lokale organisaties. Henk: “Seniorenvereni-
ging Hapert nodigde ons uit om een presen-
tatie te geven en heeft direct toegezegd een 
duit in het zakje te doen. Een groot deel van 
onze doelgroep zal vanuit deze vereniging 
komen, al is onze doelgroep breder. Ieder-
een die vanwege ouderdom of een lichame-
lijke of geestelijke beperking niet alleen kan 
gaan fietsen, is welkom bij ons. Van Hulp 
in Nood en enkele ondernemers mochten 
we een donatie ontvangen. Alles is welkom 
want we hadden best wat geld nodig. 

lees verder op pagina 3

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

ADVISEREND,
BETROKKEN EN

GEDREVEN VOOR
ELK PROJECT

Bekijk
onze website

Traditioneel stucwerk
Betonlook
Leemstuc
Buitengevels

Vraag vrijblijvend een offerte aan
06 460 655 99 | 0497 684 100
info@stucwerkbrabant.nl
www.stucwerkbrabant.nl
Nieuwstraat 8 | Hapert

Tex spuiten
Spack spuiten
Decoratief werk

BEZORGERS GEZOCHT 
Wil je voor een aantrekkelijke vergoeding  

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

• Hoogeloon omgeving Valensplein
• Vessem omgeving Putterstraat  

 • Vessem omgeving Groenewoud

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

  ENERGIELABELS 

+31 (0)6 15 88 46 85  |  info@energielabelsbrabant.nl

SPECIALIST IN DUURZAAMHEID

ENERGIELABELS WONING/BEDRIJF
THERMOGRAFIE

VERDUURZAMINGS ADVIES
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Spellenmiddag in Reusel; 
meedoen is veel 
leuker dan winnen

25

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

Piet Wouters houdt de 
traditie van de KPJ in ere

27
Bridgeclub Scharukla;
denksport met vele 
extra’s

5
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

18 - 20

Henk van de Ven: “We zetten elke week een nieuwe route uit, waarbij  we zeker een terras aandoen. Om kosten te besparen overwegen we nog om de tweede stop als ‘picknick’ 
te organiseren. Het kost de deelnemer € 7,- per keer, daarvan worden de consumpties onderweg betaald en een deel gereserveerd voor verzekering en onderhoud van de fietsen. 
De bedoeling is dat er gefietst wordt tussen half april en half oktober.”

Positief 
steentje 
bijdragen aan 
vergroten 
leefb aarheid 
Hapert
Samen Fietsen Hapert: 
drie duofi etsen en een 
rolstoelfi ets om samen 
erop uit te trekken
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       alle dagen open
                      in april & mei

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

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

acties geldig van
14-04 t/m 20-04-23

KOOPZONDAG 16 APRIL
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

NU VOOR

  12,99

8,99

AARDBEI
HANGPOT

hoogte ca. 45 cm

NU VOOR

  5,99

4,49

GEËNTE TOMAAT
hoogte:

ca. 20 cm

ACTIE

  6,99

5,79

CAMPANULA
Klokjesbloem   |   potmaat: 14 cm

Keuze uit diverse soorten en kleuren.

NU VOOR

  3,99

2,99

FRANSE GERANIUM
Keuze uit diverse kleuren | Zomerbloeier

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

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

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
Kaasboerderij De Ruurhoeve Dominépad 7 Hoogeloon
Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel
Visit Reusel Kerkplein 69 Reusel
Gemeentehuis Reusel-DM Kerkplein 3 Reusel
Esso Wilhelminalaan 9 Reusel
Tamoil Turnhoutseweg 32A Reusel 

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

KEMPEN - De energietransitie heeft 
grote gevolgen voor de manier waarop 
we wonen. Om op een goede manier van 
het gas af te kunnen, moeten er nogal wat 
maatregelen worden genomen. Maatrege-
len om energie te besparen, duurzaam op 
te wekken en gezond te wonen. Om weg-
wijs te raken in de energietransitie biedt 
KempenEnergie een speciale cursus aan.

Basiscursus Energie
Wil je meer inzicht krijgen in hoe je energie 
kunt besparen en zelf duurzaam kunt opwek-
ken, dan is de Basiscursus Energie wellicht 
iets voor jou. In 3 avonden krijg je een totaal 
overzicht van wat er allemaal mogelijk is en 
hoe je daarin keuzes kunt maken. 

-  Hoe je energie kunt besparen door goed te 
isoleren en door warmte terug te winnen

-  Welk isolatiematerialen wanneer toegepast 
kunnen worden. 

-  Hoe je eff iciënt met energie om kunt gaan 
en welke vormen van duurzame energie er 
in een woning toegepast kunnen worden. 

-  Hoe een warmtepomp werkt en wat de 
voorwaarden zijn om deze verantwoord toe 
te passen. 

- Of een thuisaccu al een goed idee is. 
-  Waarom een woning naast goed geïso-

leerd om goed geventileerd moet worden 
en welke technieken daarvoor voorhanden 
zijn. 

-  Welke maatregelen in aanmerking komen 
voor subsidie en hoe die te verkrijgen zijn.

-  Daarnaast inzicht in de fiscale regelingen 
en mogelijkheden om renteloos te lenen 
voor energiemaatregelen. 

-  En ook over zonnepanelen word je wegwijs 
gemaakt.

De Basiscursus Energie start weer op 
dinsdagavond 18 april, om 19.30 uur, in het 
EnergieLAB van KempenEnergie aan de 
Industrieweg 23 in Hapert. 

De tweede avond staat gepland op dinsdag 
25 april en de derde avond wordt in overleg 
met de deelnemers gekozen. De opgedane 
kennis kun je gebruiken om plannen te 
maken voor je eigen woning maar je kunt 
er ook anderen mee vooruit helpen. In dat 
laatste geval verwelkomt KempenEnergie je 
graag als Energiegids. 

Aanmelden (is gratis) voor de cursus en ook 
voor vragen kan je terecht via: 

info@kempenenergie.nl

Wegwijs in de energietransitie

BLADEL - Soms kan het lastig zijn om de 
weg te vinden in de digitale wereld. Zeker 
voor ouderen, die niet opgegroeid zijn 
met internet. Met behulp van vrijwilligers 
van het Nationaal Ouderenfonds worden 
deelnemers in twee informele workshops 
begeleid bij hun eerste stappen online. De 
workshops vinden plaats op donderdag 11 
mei en donderdag 22 juni in Bibliotheek 
Bladel. Deelnemen is gratis. 

Laagdrempelig en praktijkgericht
Bij de ‘Welkom Online’ workshops kunnen 
ouderen terecht met al hun vragen op digitaal 

gebied. In twee workshops maak je kennis 
met internet. Elke workshop geeft informa-
tie, concrete voorbeelden en praktijkgerichte 
opdrachten over relevante onderwerpen. Tij-
dens de lessen is er ruimte voor vragen van 
de deelnemers. Het is ook mogelijk om één 
workshop te volgen.

In deel 1 ‘Welkom Online, de eerste stappen’ 
maakt u kennis met het internet. Steeds meer 
zaken kunt u online regelen. Soms kan de 
drempel hoog zijn om te leren hoe het allemaal 
werkt. Tijdens deze workshop zet u uw eerste 
stappen online. Wat is internet eigenlijk? Wat 
kan er allemaal online? Daar gaan we op in. 

In deel 2 ‘Zoeken op het internet’ leggen we u 
uit hoe u dingen op kunt zoeken op internet. 
Internet breidt zich ieder moment uit. Miljoe-
nen websites bieden informatie aan. Hoe krijg 

je gevonden wat je zoekt? Waarnaar kan je 
allemaal op zoek? Wat is een zoekmachine en 
hoe kan je bijvoorbeeld een zoekmachine als 
Google het beste inzetten? Waar moet je op 
letten, ook in het kader van de veiligheid? Dit 
leer je tijdens de tweede bijeenkomst. 

Aanmelden
De eerste workshop ‘Welkom Online, de eer-
ste stappen’ is op donderdag 11 mei van 14.00 
tot 15.30 uur in de Bibliotheek van Bladel, 
Markt 4. 

De tweede workshop ‘Zoeken op het internet’ 
is op donderdag 22 juni van 14.00 tot 15.30 
uur in de Bibliotheek van Bladel, Markt 4. 
Deelname is gratis. Neem zelf een eigen lap-
top, tablet of smartphone mee. Aanmelden 
kan via de balie bij Bibliotheek Bladel of tele-
fonisch via 085-7733290. 

Meer informatie en meer gratis 
cursussen
Kijk voor meer informatie over het programma 
‘Welkom Online’ op www.welkomonline.nl, 
of neem contact op met Lennart van Vulpen 
via welkom-online@ouderenfonds.nl of bel 
naar 088-3442000.

Bij de Bibliotheek kunt u meer gratis cursus-
sen over de computer en internet volgen. 
In de uitgebreidere cursus Klik & Tik leert u 
meer over de mogelijkheden van internet. 

In de gratis cursus Digisterker leert u in vier 
bijeenkomsten werken met de digitale over-
heid. Informeer bij de lokale Bibliotheek naar 
de mogelijkheden.

www.bibliotheekdekempen.nl

Gratis workshops ‘Welkom Online’ en ‘Zoeken op het internet’ bij Bibliotheek Bladel
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Die fietsen zijn niet goedkoop, maar we zijn blij 
dat we er drie hebben kunnen kopen. De rol-
stoelfiets is onderweg. Dat is overigens geen 
fiets waar we een rolstoel in kunnen rijden; de 
patiënt moet wel  - met enige hulp – over kun-
nen stappen van de rolstoel in de rolstoelfiets. 
Als we ergens aanleggen voor koff ie, kunnen 
we het voorste gedeelte loskoppelen en kun-
nen we zó het terras oprijden.”

Vrijwilligers
De aanmelding van vrijwilligers gaat voor-
spoedig. “We hebben al een aardige lijst maar 
er zijn er altijd meer welkom”, legt Henk uit. 
“Iedere vrijwilliger mag aangeven hoe vaak 
hij/zij ingezet wil worden en het is zelfs mo-
gelijk om jezelf als vrijwilliger aan te melden 
als je alleen met je eigen vader/moeder wilt 
gaan fietsen. Wél altijd met de groep mee, 
om verzekeringstechnische redenen kunnen 
we de fietsen niet particulier uitlenen. We zijn 
ervan overtuigd dat er animo genoeg is van-
uit de inwoners van Hapert, maar dat zal nu 
moeten blijken uit de aanmeldingen. Dit kan 
vanaf nu via de website of door te bellen.” (Zie 
blauwe kader hieronder)

Aanbod
Meegaan met de duofiets kan in eerste in-
stantie op twee momenten in de week, maar 
afhankelijk van het aantal vrijwilligers kan dat 
aanbod snel uitgebreid worden. 

Henk: “We zetten elke week een nieuwe route 
uit, waarbij  we zeker een terras aandoen. Om 
kosten te besparen overwegen we nog om 
de tweede stop als ‘picknick’ te organiseren. 
Het kost de deelnemer € 7,- per keer, daarvan 
worden de consumpties onderweg betaald 
en een deel gereserveerd voor verzekering 
en onderhoud van de fietsen. De bedoeling is 
dat er gefietst wordt tussen half april en half 
oktober.”

De voordelen op een rijtje
Er zitten grote voordelen aan het duofietsen. 
“Het feit dat je naast elkaar zit, is prettig en je 
beweegt”, vertelt Henk verder. “Op die manier 
kun je rustig buurten en als passagier lekker 
om je heen kijken. We hebben een gouden 
regel: alles wat op de fiets verteld wordt, blijft 
op de fiets. We vinden integriteit heel be-
langrijk. Je bepaalt zelf hoe hard je mee trapt. 
Er hoeft niets, de fietsen zijn dusdanig ont-
worpen dat ze makkelijk door één persoon 
aangedreven kunnen worden. Passagiers 
worden thuis met de fiets opgehaald en weer 
thuisgebracht.”

Veiligheid
Alle vrijwilligers hebben voordat ze opstap-
pen duidelijke instructies meegekregen en 
er zijn proefritten gemaakt op de Wielerbaan 
van Het Snelle Wiel in Hapert. “Het is toch net 
een andere manier van sturen dan je gewend 
bent”, legt Henk uit. “Je moet de bochten iets 
ruimer nemen en soms het gewicht verdelen. 
Al onze vrijwilligers moeten dit goed onder 
de knie hebben, anders mogen ze voor onze 
stichting de weg niet op. Veiligheid is belang-
rijk.”

Positief steentje bijdragen 
aan leefbaarheid
Uit een recent onderzoek is onlangs gebleken 
dat de helft van de Hapertse inwoners wel 
eens eenzaamheid ervaart, een derde onvol-
doende beweging krijgt en de sociale samen-
hang verbetering behoeft. “Mooi als we daar 
een positief steentje aan bij kunnen dragen 
door het inzetten van deze duofietsen”, vindt 
Henk. 

Hij roept dan ook iedereen, die zich binnen 
de doelgroep vindt passen, op om zich aan 
te melden en een dagje mee te gaan fietsen. 
“Het liefst zou ik zien dat we binnen afzienba-
re tijd een wachtlijst hebben van mensen die 
mee willen. Misschien dat dan het moment er 
is om nóg een fiets aan te schaff en. Voorlopig 
gaan we met maximaal vier fietsen op pad. 
Maken we het gezellig met elkaar en gaan we 
de omgeving ontdekken.”

vervolg van pagina 1

SAMEN FIETSEN HAPERT

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen
Mastbos 10 | 5531 MX Bladel

Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl

keukens • interieurs
parketvloeren

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

LAATSTE WEEK
DINSDAG 18 APRIL T/M ZATERDAG 22 APRIL

U KUNT NOG EEN KEER SMULLEN 
VAN ONZE LEKKERE PRODUCTEN!

WE BAKKEN DEZE WEEK ALLES NOG DAGELIJKS VERS.
BESTELLEN IS DEZE WEEK NIET MEER MOGELIJK.

LET OP: Wij zijn het beste per fiets/voet bereikbaar i.v.m. wegwegzaamheden in de Oude Provincialeweg. 

Opgeven als 
deelnemer of vrijwilliger:

www.samenfi etsenhapert.nl
info@samenfi etsenhapert.nl

Ad van de Ven: 06-3073 6420 • Henk van de Ven: 06-3002 7075

Oude Provincialeweg 58

DONDERDAG 20 APRIL , VRIJDAG 21 APRIL
EN ZATERDAG 22 APRIL OP ALLES 

10% KORTING
*  *  *  *  * 

WORSTENBROODJES
6 HALEN = 5 BETALEN

ZOLANG DEVOORRAAD STREKT

*  *  *  *  * 
ZATERDAG 22 APRIL 

GELEGENHEID TOT AFSCHEID
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LAGE MIERDE - Een ode aan de versto-
teling! De onaangepaste, tegendraadse, 
kleurrijke en eigengereide figuren van 
ons Brabantse land. Wat ze verbindt is dat 
ze afwijken van de norm. Ruud van den 
Boogaard, Martijn Kuijten en Björn van der 
Doelen breken daar in Vergane Glorie een 
lans voor. 

De voorstelling wordt op vrijdag 5 mei (Be-
vrijdingsdag), vanaf 18.00 uur, gebracht in de 
intieme setting van Voor Anker op Landgoed 
Wellenseind, Dunsedijk 3a in Lage Mier-
de. Met de mogelijkheid om vooraf en in de 
pauze lekkere gerechten uit de ambachtelijke 
keuken te proeven.

Tijdens Vergane Glorie bezingt Björn van der 
Doelen (ook bekend als oud-profvoetballer 
van PSV) het levensverhaal van bijzondere 
mensen. Zoals Janus ‘Kiepoog’ uit Den Bosch. 
Over de oorzaak van zijn gezichtsverminking 
gaan allerlei wilde verhalen rond. Zo zou hij 
kinderen uit een brandend vliegtuig hebben 
gered in de Tweede Wereldoorlog, of door 
zijn ouders aan de gloeiendhete kachel zijn 
gebonden. Voor Janus en nog zo’n 15 ande-
ren is een ode geschreven. De muzikale reis 
leidt van Bladel (Mie Moors), via Casteren (de 
Kruidendokter) naar o.a. Eindhoven (Arnol 
Cox) en Tilburg (Zot Joke).

In het kader van Vergane Glorie is door de 
oud-Bladelse cineast Frank van Osch ook 
een documentaireserie gemaakt. Negen films 
over een aantal van deze eigenzinnige Bra-
banders, die door Omroep Brabant dit voor-
jaar worden uitgezonden.

De kosten voor het bijwonen van de voorstel-
ling bedragen € 17,50 p.p. Het concert begint 
om 20.00 uur en duurt 2 x 45 minuten, met 
daartussen een ruime culinaire pauze. Je kunt 
al vanaf 18.00 uur een keuze komen maken 
uit het aanbod van heerlijke gerechten, die 
je ter plaatse afrekent. Wil je erbij zijn? De 
capaciteit is beperkt! Stuur voor reservering 
dus snel een mailtje naar info@vooranker.nl, 
onder vermelding van je naam en het aantal 
personen.

www.compressietherapeuten.nl

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

Marjan v. Pinxteren

M. 06 19 16 82 93

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

BLADEL - Educa-
tieve zorgboerde-
rij Beverdijcken 
en Liberty Food-
bar zijn sinds de-
cember 2022 een 
duurzaam part-
nerschap met el-
kaar aangegaan, 
waarin het iets 
willen betekenen 

voor de eigen regio centraal staat. Dit alles 
is voortgekomen uit de sociale harten van 
Jeroen Hoeks en Anke Aarden en Dick van 
Gerwen. Beide bedrijven hebben sociaal 
ondernemen hoog in het vaandel staan, 
waardoor dit partnerschap een logische 
vervolgstap bleek.

Vanuit de beschutte werkplek bij Beverdijcken 
bereiden de deelnemers in een daarvoor vol-
ledig professionele uitgeruste horecakeuken, 
meerdere recepturen voor Liberty Foodbar. 
Dit alles vanuit rust, structuur, waardering en 
zinvolle activiteiten die bijdragen aan de zelf-
redzaamheid van deelnemers. Door deze sa-
menwerking leveren ze tevens een belangrijke 
bijdrage aan de processen van Liberty Food-
bar, doordat dit stuk mise volgens HACCP 
normen wordt aangeleverd. Dit zorgt ervoor 
dat de keukenmedewerkers van Liberty Food-
bar meer tijd hebben om zich bezig kunnen 
houden met de overige mise en place en ove-
rige werkprocessen binnen het bedrijf. 

Wil je meer weten over Beverdijcken en/of 
Liberty Foodbar? Hierna in het kort waar ze 
voor staan.

Beverdijcken biedt educatieve dagbesteding 
en individuele begeleiding aan jongeren en 
jong volwassenen die om verschillende re-
denen extra aandacht kunnen gebruiken. Zo 
is er plek voor jongeren die vastlopen binnen 
het onderwijssysteem of die een afstand er-
varen tot de arbeidsmarkt. Ook is er ruimte 
voor jong volwassenen die voor langere tijd 
gebaat zijn bij een dagbestedingsplek. Het 
uitgangspunt is het creëren van een veilige 
en gezellige omgeving voor alle deelnemers, 
waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn. 
Het bieden van rust, structuur, waardering 
en zinvolle activiteiten die bijdragen aan de 
zelfredzaamheid van deelnemers staat hoog 
in het vaandel.  

Liberty Foodbar doet er alles aan om het ie-
dereen naar de zin te maken, wie je ook bent, 
waar je ook vandaan komt, waarbij er geen 
onderscheid gemaakt wordt tussen mede-
werkers en gasten. We werken met plezier 
en dat stralen we uit. Wij houden niet van  
geijkte etiketten in de horeca, maar wij hou-
den van mensen die genieten en van mensen 
die zichzelf kunnen zijn. Liberty draagt uit dat 
het prima is om anders te zijn. Dat het oké is 
om iets anders te doen dan wat het ‘midden-
segment’ horeca ‘normaal’ vindt. It’s OK to be 
different! 

We doen dat vanuit onze kernwaarden: wel-
kom, plezier en groei. Deze vormen de basis 
van Liberty Foodbar en zijn als het ware het 
kompas waarop de organisatie draait.

www.beverdijcken.nl
liberty-foodbar.nl

Duurzaam partnerschap 
zorgboerderij Beverdijcken 
en Liberty Foodbar

LOKAAL

Vergane Glorie 
live in Voor Anker
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Door Renate Matthijssen

BLADEL - Een sport waar je lichamelijk niet 
heel erg moe van wordt, maar die op een 
andere manier toch goed voor je is: bridge, 
dé denksport om je brein in beweging te 
houden. Het vergt een beetje training en 
oefening, maar wie eenmaal van de sport 
geproefd heeft, kan niet meer zonder. Piet 
de Boer en Marijn van den Heuvel vertellen.

Concentratie en oefening
Dit jaar wordt het 45-jarig bestaan van bridge-
vereniging Scharukla gevierd. Wie wil weten 
wat de naam betekent? SChoppen, HArten, 
RUiten, KLAveren, naar de vier symbolen van 
het kaartspel. Dit gezegd hebbende willen 
Piet en Marijn graag een promotiepraatje 
houden voor de sport. “Het is echt waar, als 
je het spel eenmaal door hebt en merkt dat 
je er steeds beter in wordt, wil je elke dag wel 
spelen.” Piet gaat verder: “In het begin is het 
pittig, dat geeft ik onmiddellijk toe. ‘Normale’ 
kaartspellen gaan voornamelijk om de gezel-
ligheid, potje bier erbij, ondertussen lekker 
kletsen. Dat is bij bridge echt anders. In prin-
cipe wordt er niet gepraat tijdens het spelen; 
dat kan ook niet want je hebt je concentratie 
hard nodig voor het spel. Natuurlijk wordt er 
tussen de potjes door heus wel een praatje 
gemaakt maar alle spelers weten dat er onder 
het spel rust en concentratie moet zijn.”

Internationale regels
Bij voldoende animo gaat de bridgevereni-
ging een beginnerscursus starten. Marijn: 
“Dat is echt nodig als je het spel niet kent. 
Bridge kent een aantal internationale regels 
die je even door moet hebben. Tegelijkertijd 
is dat ook de charme van het spel. Ik herinner 
me een vakantie in Spanje toen we langs een 
hotel liepen en we meteen mee konden doen. 
Zaten we met vier nationaliteiten te spelen. 
Je hebt geen woorden nodig, leuk toch? Maar 
goed, in het begin is het even doorzetten, veel 
oefenen en trainen. In onze vereniging heb-
ben we drie categorieën: beginners, gevor-
derden en experts. Op die manier zijn de kan-
sen om te winnen voor iedereen op hetzelfde 
niveau en dat is goed voor het spelplezier.”

Laagdrempelig
Er wordt in Bladel op drie dagdelen gespeeld: 
dinsdagmiddag, dinsdagavond en donderdag-
avond. “Je mag zelf weten hoe veel keer per 
week je meedoet”, legt penningmeester Marijn 
uit. “De contributie is afhankelijk van het aan-
tal speelmomenten in de week die je kiest. Een 
jaarlidmaatschap kost € 25,- en per dagdeel 
dat je aan de competitie mee wilt doen, komt 
daar € 5,- per jaar bij. Maximaal kost een com-
petitiejaar dus € 40,-. Bij welke andere sport-
vereniging kom je zulke lagen contributies nog 

tegen?” Wie niet genoeg heeft aan drie speel-
dagen per week, kan op internet terecht. Piet: 
“Er zijn programma’s genoeg waar je tegen 
iedereen in de wereld kunt spelen, op je eigen 
niveau. Het is leuk om te zien dat hoe vaker je 
speelt, hoe beter je wordt.”

Spanning en ontspanning
Bridge in zijn algemeenheid en dus ook de 
club uit Bladel worstelt een beetje met het 
imago. Piet: “Er wordt ten onrechte vanuit ge-
gaan dat alleen oude mensen bridgen, maar 
dat is niet zo. Ik moet zeggen dat er wel ver-
grijzing optreedt in onze club, maar om nu te 
zeggen dat het een sport is voor bejaarden, 
nee absoluut niet. Daarom willen we juist 
dertigers en veertigers uitnodigen om lid te 
worden. Naast heel veel spelplezier, is onze 
club ook een manier om nieuwe mensen te 
leren kennen. Je deelt namelijk dezelfde in-
teresse en na afloop van de spelavond is er 
gelegenheid genoeg om even na te kaarten.” 
Een spel dat zowel spanning als ontspanning 
geeft, dat je brein aan de gang houdt en dat 
ervoor zorgt dat je ergens steeds beter in 
kunt worden. Bridge heeft het allemaal.

Het hele jaar door
Om het jubileum te vieren zal eind april een 
‘slot-drive’ georganiseerd worden. Marijn: “In 

principe zouden in het voorjaar een fiets-drive 
organiseren, maar vanwege het jubileum 
doen we het nu anders. We geven een extra 
feestelijk tintje aan het einde van de compe-
titie; met een hapje en drankje van de club 
en met live muziek. In de zomer willen we 
Zomerinloopbridge organiseren in Den Herd, 
waar we altijd spelen. Dan bieden we ieder-
een  - lid of geen lid – de mogelijkheid om 
te spelen. Dat is vooral ook leuk voor toeris-
ten die in de regio verblijven en zin hebben 
in een spelletje bridge. Hiervoor gaan we nog 

flyeren op diverse campings en vakantiepar-
ken in de buurt. Normaal gesproken loopt het 
speelseizoen van september tot mei, maar 
in de zomer zijn er genoeg mensen die ook 
een partijtje willen spelen; daar doen we het 
voor.” Volop beweging dus in de bridgeclub 
van Bladel en omgeving.

Meer weten of belangstelling voor een 
beginnerscursus? Meld je aan, ga naar 

www.scharukla.nl

HOBBY

 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

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

T.  06-54940981
E.  info@deleesttegels.nl
W. www.deleesttegels.nl
Showroombezoek/Bleijenhoek 48 

Denksport met vele extra’s
Bridgeclub Scharukla doet oproep voor nieuwe leden

Bridge in zijn algemeenheid en dus ook de club uit Bladel worstelt een beetje met het imago. Piet: “Er wordt ten onrechte vanuit gegaan dat alleen oude mensen bridgen, maar dat is 
niet zo. Ik moet zeggen dat er wel vergrijzing optreedt in onze club, maar om nu te zeggen dat het een sport is voor bejaarden, nee absoluut niet. Daarom willen we juist dertigers en 
veertigers uitnodigen om lid te worden. Je deelt dezelfde interesse en na afloop van de spelavond is er gelegenheid genoeg om even na te kaarten.”
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We zijn onderweg naar een samenleving 
zonder verenigingsleven. De vraag is of je 
dit dan nog een samenleving kunt noemen. 
Samen leven wordt dan naast elkaar leven 
en nauwelijks iets samen doen. Zijn we 
daar nu echt naar op weg? 

Het verenigingsleven kampt al jaren met 
een tekort aan vrijwilligers. Zeker functies 
met bestuurlijke verantwoordelijkheden 
zijn steeds moeilijker in te vullen. We heb-
ben het allemaal veel te druk om onze 
eigen zaakjes rond te krijgen. Tja, dat moet 
dan vroeger anders zijn geweest. Het echte 
verenigingsleven stamt al van meer dan 
honderd jaar geleden. We willen onszelf 
toch niet wijs maken dat de bestuurders 
van toen meer vrije tijd hadden om vereni-
gingswerk te doen. Veelal grote gezinnen, 
lange werkdagen en weinig hulpmiddelen 
om het huishouden eenvoudig te houden. 
En toch stonden er personen op die zich 
verantwoordelijk voelden voor een stukje 
welzijn te geven aan de gemeenschap waar 
ze deel van uit maakten. Voor een mens 
zijn de drie W’s toch van belang: Wonen 
Werken en Welzijn. Zonder verenigingen 
is er een grote leegte in het welzijn en is 
iedereen wat dat betreft op zichzelf aange-
wezen. Willen we dat? Missen we dan niet 
de synergie van samen iets voor mekaar te 
krijgen? Mijn antwoorden zijn respectieve-
lijk ‘Nee’ en ‘Ja’. Het verenigingsleven heeft 

een toegevoegde waarde: voor de jeugd 
om vriendschapsnetwerken te realiseren 
en voor ouderen om niet te vervreemden 
van je omgeving en eenzaamheid tegen te 
gaan. We hebben elkaar zo nodig. 

De KNVB heeft een actie in het leven ge-
roepen om respect voor je tegenstander 
te hebben. Dat zou je veel ruimer kunnen 
trekken. Iedereen die zich belangeloos 
inzet voor de gemeenschap, op welk 
niveau dan ook, die verdient respect.  

Je mag ook best stellen dat elke persoon 
in een gemeenschap zich zal moeten af-
vragen wat hij daarvoor moet betekenen. 
We stellen hoge eisen aan ons leven en 
dat doen we ook aan het verenigingsleven. 
Als we het voetbal als voorbeeld nemen 
dan vinden we het maar heel normaal dat 
er een kantine is waar je iets kunt eten en 
drinken, dat er een website is waar je alle 
informatie over de vereniging op je gemak 
kunt opzoeken. Om dat waar te maken heb 
je niks aan goede voetballers die weinig 
kunnen bijdragen om een kantine of een 
website in stand te houden. Binnen een 
goed functionerende vereniging zijn aller-
lei disciplines noodzakelijk.  Denk na als je 
het verenigingsleven alleen gebruikt voor 
je eigen vermaak en niet meehelpt aan het 
in stand houden. De gemeenschap heeft 
je de mogelijkheid gegeven om je te ont-
wikkelen, te zorgen voor wonen en werken, 
voor je te zorgen als je het zelf niet kunt. 

Stel jezelf de vraag wat je daar tegenover 
zet zonder de vraag te stellen wat het voor 
je oplevert. Stel de vraag eens anders: Wat 
kan ik bijdragen aan mijn omgeving om het 
daarin een stuk beter te maken. Denk ook 
eens aan het volgende: Talent kun je het 
best ontwikkelen in eigen omgeving. 

Dick Bos

Een gemeenschap 
zonder verenigingen

column CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

BLADEL - Op 24 april organiseert de 
Heemkundekring Pladella Villa een lezing 
over de geschiedenis van de adel in 
Noord-Brabant. De lezing wordt verzorgd 
door Klaasje Douma.

De Brabantse adel vormt zowel in de ge-
schiedschrijving over de adel als in die over 
Brabant een min of meer vergeten groep. In 
haar lezing wil Klaasje Douma deze groep 
mensen, over wie zij in 2016 een studie het 
licht deed zien, voor het voetlicht halen.

De lezing begint met een inleiding over de 
koninkrijksadel. Daarna zoomen we in op de 
situatie in Brabant en de wijze waarop in deze 
provincie de adel vorm kreeg. Daarbij gaat 
het over twee thema’s in het bijzonder. Eerst 
komt de sterke onderlinge verbondenheid 
binnen de groep aan bod en de rol die huwe-
lijksnetwerken en de omgang in verenigingen 
en sociëteiten daarin speelden. Vervolgens 
krijgen we een inkijkje in het leven van de 
Brabantse landedelman. Waar mogelijk wor-
den de ontwikkelingen gedemonstreerd aan 

de hand van de levens van Brabantse edelen 
afkomstig uit het zuidoosten van de provin-
cie, ons deel.

Klaasje Douma is werkzaam geweest in de 
administratieve en automatiseringssector. 
Daarnaast heeft ze in haar vrije tijd Cultuur-
wetenschappen gestudeerd aan de Open 
Universiteit. Deze studie heeft ze afgesloten 
met een scriptie over de bewoners van het 
kasteel Heeze. Daarna startte ze met een 
promotieonderzoek aan de Tilburg Univer-
sity en promoveerde in december 2015 op 
een proefschrift over de adel in Noord-Bra-
bant in de periode 1814-1918. Ze maakt al een 
aantal jaren deel uit van het bestuur van de 
heemkundekring in Heeze en sinds enige 
tijd ook van het bestuur van de Historische 
Vereniging Brabant. Namens die vereniging 
maakt ze ook deel uit van de redactie van het 
Noordbrabants Historisch Jaarboek.

De lezing vindt plaats op maandag 24 april 
in de heemkamer van Pladella Villa aan de 
Bleijenhoek 57 in Bladel. De aanvang is om 
19.30 uur met een inloop vanaf 19.15 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 7,50 (inclusief 
een kop koff ie of thee), welke u contant kunt 
voldoen. Aanmelden kan per email (info@
pladellavilla.nl) of op woensdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur in onze heemkamer. 
Er is plaats voor 35 personen.

Lezing over de 
Brabantse adel
Lezing wordt verzorgd door Klaasje Douma

HAPERT - De opbrengst van de emballage-
actie maart 2023 bij Jumbo Dick van Gerwen 
in Hapert heeft het bedrag van € 148,85 
opgebracht voor WensAmbulance Brabant.

Van dit bedrag kan WensAmbulance Brabant 
haar hooggewaardeerde vrijwilligerswerk 
continueren om terminaal zieke mensen naar 
zijn of haar laatste wensplek te brengen. Dat 
kan familiebezoek zijn of de oude werkgever, 
museum, strand of theater. Niets is voor de 
WensAmbulance Brabant vrijwilligers te gek 

of te ver. Zitten mensen met het probleem 
hoe ze een terminaal ziek familielid, die niet 
of nauwelijks kan lopen, een wensrit kunnen 
aanvragen, contact dan www.wensambulan-
cebrabant.nl en zij kunnen op hele korte ter-
mijn voor de deur staan. 

En omdat WensAmbulance Brabant dit kos-
teloos en belangeloos doet voor alle bewo-
ners van Brabant, was het zo belangrijk dat 
de klanten van Jumbo Dick van Gerwen dit 
bedrag van € 148,85 gedoneerd hadden.

WensAmbulance Brabant dankt de klanten 
van Jumbo Dick van Gerwen heel hartelijk 
voor deze donatie!

Opbrengst emballage-actie Jumbo Dick 
van Gerwen voor WensAmbulance Brabant
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Tot en met 31 mei
uw hoortoestel

Bladel
Gindrapassage 15

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

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

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

 Joël Veraa: makelaar met meerwaarde
Persoonlijke begeleiding bij aan-en verkoop woning

Door Renate Matthijssen

NETERSEL - Als je een huis te verkopen 
hebt of juist op zoek bent naar je droom-
huis, dan kun je daar meestal wel wat hulp 
bij gebruiken. Als makelaar weet Joël Veraa 
precies waar ze op moet letten en bege-
leidt ze kopers en verkopers met plezier 
en kennis. Joël is aangesloten bij Content+ 
en juist dat plusje zorgt voor vele extra’s. 
Maak kennis met Joël.

Dromen najagen

Ze is geen vreemde hier in de omgeving. “Ik 
ben geboren in Netersel”, vertelt ze over haar 
leven. “Ik heb  lange tijd in het buitenland ge-
woond. Elf jaar geleden kwamen we als gezin 
terug en streken we neer in Netersel, op ver-
trouwde grond. Toen we teruggekeerd waren, 
ben ik me gaan oriënteren op mijn carrière. 
Ik heb een aantal dingen geprobeerd en on-
derzocht, maar steeds kwam ik terug bij mijn 
oude droom: makelaar worden. Ik heb de 
stap genomen, ben de opleiding gaan doen 
en ik ben en het geworden. Dromen kunnen 
uitkomen, als je er hard voor werkt.”

Voordelen van Content+

De opleiding was soms pittig maar Joël slurp-
te alle informatie op. “Ik heb ervaren dat als 
je iets écht graag wilt, de weg ernaar toe te 
nemen is. Serieus studeren hoorde daarbij. Ik 
genoot ervan, wist dat ik met elk examenon-

derdeel dichterbij mijn doel kwam en nu ben 
ik er. Ik sloot me aan bij ERA en Content+; 
enerzijds omdat die overkoepelende orga-
nisaties nog geen makelaars in deze regio 
hadden en anderzijds omdat zij nét dat stapje 
meer doen. Eén van de voordelen als je via 
mij een woning verkoopt: de nieuwe bewo-
ners krijgen sowieso een jaar lang garantie 
op de apparatuur in het huis. Dat is een prak-
tisch voordeel, maar er zijn er meer. Zoals een 
frisse kijk op de markt, op zaterdag beschik-
baar, gedegen advies, reële waardebepalin-
gen, vijf keer per jaar een Era Open Huizen 
Route, inspelen op de ontwikkelingen van de 
markt, een doordacht verkoopplan en trans-
parantie. We flyeren twee keer: één keer als 
het huis te koop staat en één keer als het huis 
verkocht is. Ik bespreek elke stap uitgebreid 
met de verkopers. Het klinkt logisch en voor 
mij is het dat ook.” 

Omdat Joël nieuw is in de regio, heeft ze een 
mooi aanbod: “De eerste vijf verkopers die 
van mijn diensten gebruik maken, hoeven 
maar de helft van de courtage te betalen.”

Vertrouwen

Meedenken en meekijken, daar draait het bij 
Joël om. “Een huis kopen of verkopen is niet 
iets wat je zomaar doet,”, legt ze uit. “Het gaat 
om emotie en veel geld. Met allebei moet je 
serieus omgaan. Het draait om vertrouwen. 
Ik ben zelf vele keren verhuisd en ik weet in 
die zin waar ik het over heb. Je ergens thuis 
voelen is belangrijk, dat gevoel kan niemand 

je verkopen maar je kunt (ver)kopers wel 
goed begeleiden en dat doe ik. Als verkopend 
en aankopend makelaar voel ik me verplicht 
het onderste uit de kan te halen en dat doe 
ik dan ook. Ik zorg zelf voor de styling voor 
de verkoopfoto’s en stel alles in het werk om 
een optimaal resultaat te bereiken. Zonder 
poespas, eerlijk, transparant en met veel 
enthousiasme.”

Info 
Huis te verkopen of iets op het oog om te 
kopen? Bel vrijblijvend voor een oriënterend 
gesprek. Verkopen zonder zorgen en kopen 
zonder verrassingen: daar staat Joël Veraa voor.

Bel 06-3393 0557 
of mail joel@contentplus.nl 

Joël: “Een huis kopen of verkopen is niet iets wat je zomaar doet. Het gaat om emotie en veel geld. Met allebei moet je 
serieus omgaan. Het draait om vertrouwen. Je ergens thuis voelen is belangrijk, dat gevoel kan niemand je verkopen maar 
je kunt (ver)kopers wel goed begeleiden en dat doe ik.”

WONEN
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Goed om te weten!

Weekblad
lokaal & informatief

ontspannend & betrokken

ER OP UIT

STOFZUIGER STUK?
U HOEFT NIET VERDER TE ZOEKEN!!

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

AEG - BOSCH - NILFISK - NUMATIC 

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

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

U HOEFT NIET VERDER TE ZOEKEN!!

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

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

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

EERSEL – Er komt steeds meer boven de 
grond in de kruidentuin van het Kempen-
museum, Kapelweg 2 in Eersel. De Lente 
komt eraan! Van 2 april t/m 29 mei zorgen 
de beelden van Antonette en Fon Sanders 
voor extra dimensie in het geheel.

Na haar pensioen als onderwijsadviseur in 
2014 wilde Antonette iets gaan doen met 
haar handen. Werken met mensen is fijn, 
maar nu iets concreets gaan maken, leek 
haar een mooie nieuwe uitdaging. Klei leek 
haar heerlijk materiaal om mee te werken. 
Via lessen bij de Volksuniversiteit Waalre is 
ze begonnen met keramiek. Hierbij worden 
allerlei technieken gebruikt die zij ook heeft 
toegepast in haar beelden. Zij vindt het leuk 
om allerlei dingen uit te proberen, want er 
blijft altijd nog veel te leren! Toen Fon in 2008 
een workshop had was dit zijn eerste ken-
nismaking met beeldhouwen. Voor hem was 

het een belevenis om in één dag tijd een con-
creet beeld te maken uit een stuk steen. Er 
hoefde alleen maar geraspt te worden en er 
ontstond spontaan een figuur. In 2011 bezocht 
hij de expositie van het Hakhok in Veldhoven. 
Daar werden workshops beeldhouwen aan-
geboden en na 2 workshops van 6 avonden 
had hij de smaak te pakken en is lid gewor-
den van het beeldhouwers collectief van het 
Hakhok. Hij werkt intuïtief en volgt de con-
touren van de steen. Naderhand ontstaat uit 
de wisselwerking van de vorm van de steen 
en zijn fantasie het beeld dat als eindproduct 
kan worden beschouwd.

De Kempenmuseum is open op maandag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op  
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer info zie:

www.achtzaligheden.nl

Expositie van beelden in kruidentuin 
van het Kempenmuseum

EERSEL – Zondag 23 april, om 11.00 uur, 
wordt in Kempenmuseum de Acht Zalighe-
den in Eersel weer een Kunst- en Curiosa-
markt gehouden. Op deze dag kunnen be-
zoekers kennismaken met de wonderlijke 
wereld van kunst, in de breedste zin van 
het woord.

Maar liefst 40 kraamhouders staan te pope-
len om hun creaties te tonen aan het publiek 

in de prachtige museumtuin. Er zijn diverse 
kunstenaars live aan het werk! 

In de kruidentuin zijn beelden van Antonette 
en Fons Sanders te zien en in de museum-
boerderij loopt momenteel de unieke exposi-
tie ‘Een klik met het verleden’, die is opgezet in 
samenwerking met Heemkundekring Eersel. 

In de voormalige varkensstal is de leuke ten-
toonstelling ‘100 jaar EFC’ te bezichtigen.
De museumbakkers bakken weer heerlijke 
broodjes en er is verse soep. Maar ook de 
pannenkoeken en hamburgers worden aan-
bevolen. Krankjorum en de Trom treden deze 
dag enkele malen op. De poorten van het 
museum zijn van 11.00  tot 17.00 uur open en 
de entree is € 3,-. Fietsen kunnen worden ge-
stald op het voorplein en voor het museum. 
De auto kan men parkeren op het terrein ach-
ter het gemeentehuis. Vanaf daar is het een 
korte wandeling tot het museum. Kom ook 
en geniet! U vindt Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden aan de Kapelweg 2 in Eersel. Tel. 
0497-515649. 

www.achtzaligheden.nl

Kunstmarkt in het Kempenmuseum

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

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

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

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

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

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

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

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

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

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

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

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

LAGE MIERDE - Zondag 
16 april gonst Lage Mier-
de weer van de bedrijvig-
heid tijdens de jaarlijkse 
garagesale. Door het hele 
dorp stallen inwoners tus-
sen 10.00 en 16.00 uur hun 
koopwaar uit bij garages, 
tuinen en opritten.

De deelnemers zijn herkenbaar aan de ge-
kleurde ballonnen die ze voor aan de straat 
zullen ophangen. Op deze locaties zijn ook 
plattegronden beschikbaar waarop is aan-
gegeven waar de andere deelnemende 

adressen in het dorp zich bevinden. Naast 
de garagesale wordt ook de traditionele 
tweedehands fietsenmarkt weer gehouden. 
Deze is van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie daar-
voor is het schoolplein van de basisschool 
aan de Broekkant. Als je op zoek bent naar 
een gebruikte fiets (van mountainbike tot 
‘stapfiets’), dan ben je daar aan het juiste 
adres.

De organisatie van deze twee evenementen 
is in handen van korfbalclub DDW uit Hooge 
en Lage Mierde. Dus, kom zondag 16 april 
naar Lage Mierde en sla je slag. Er is voor 
ieder wat wils!

Zondag 16 april garagesale 
en tweedehands fietsenmarkt

REUSEL - Ook dit jaar 
organiseert RWC Reu-
sel weer een ATB-cross 
in de bossen bij Taver-
ne D’n Ouwe Brandto-
ren aan de Burg. Wille-
kenslaan in Reusel.

Deze mountainbikewedstrijden vormen een 
onderdeel van de recreatieve ATB Cross 
competitie in de Belgisch/Nederlandse 
grensstreek volgens een promotie/degrada-
tie systeem. 

Om te kunnen deelnemen moet je een start-
nummer (= stuurbord) hebben, te verkrijgen 
via www.atbcross.com. Er wordt gereden in 
6 klassen, ingedeeld volgens snelheid (van 
iemand die zijn eerste MTB heeft gekocht tot 
de echte bikers). Er is geen wedstrijdlicentie 
verplicht, wel een helm.

De F-klasse start om 09.00 uur, de E-klasse 
om 09.45 uur, de D-klasse om 10.45 uur en 
de gecombineerde A-, B- en C-klasse om 
11.45 uur. Om 13.00 uur start een E-bike reeks,  
verdeeld in enkele categoriën.

Alle podiumplaatsen krijgen een bosje bloe-
men en de nummers 1 als extra een fles-
je Schrobbelèr. Deze wedstrijden zijn een 
goede gelegenheid om kennis te maken met 
deze leuke sport. Toeschouwers hebben  
gratis toegang. Voor meer informatie:

www.atbcross.com
www.rwcreusel.nl 

ATB cross–forum op Facebook

Zondag 16 april 
ATB-cross 
RWC Reusel

Wist je dat 
we bij de bi-
bliotheek in 
Bladel iedere 
derde woens-
dag van de 

maand een activiteit voor jonge kinderen 
organiseren? Iedere activiteit staat in het 
teken van een ander thema. Kom gezellig 
langs met je papa, mama, opa of oma!

Boekjes en Babbels is een gezellig uurtje in 
de bibliotheek voor (groot)ouders met jonge 
kinderen. We gaan voorlezen en samen boek-
jes bekijken. Voorlezen aan kinderen is be-
langrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel, vergroot de woordenschat en 
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. 
Maar bovenal is het heel leuk. Woensdag 19 
april, van 10.00 tot 11.00 uur, zal in het teken 
staan van jonge dieren. Kom je luisteren naar 
mooie, leuke of grappige verhalen? Ook gaan 
we voelen, spelen, geluiden maken en bewe-
gen. Het wordt een interactieve ochtend.

De toegang is gratis en vindt plaats bij  
Bibliotheek Bladel. De activiteit is geschikt 
voor jonge kinderen. Voor aanmelden zie: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Boekjes en Babbels: 
jonge dieren!
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 4

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#3

6 1 6 9 3
4 5 1 7

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

9 8 6 5 8 3 1 4
7 4 5

6 1 5 9 5 3 2
6 8 7

4 8 3 4 1 6 7 9
2 1

7
9 5

8 1 4 3 4 8 7 2
7 2 8

6 2 1 9 1 8 4
6 9 9

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

3 8 6 4 9 6 5
5 1 8 1

5 9 1 5 6

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 15

H
ave you noticed that all you need to grow

 healthy, vigorous grass is a crack
in your sidew

alk?

2 6 7 5
4 3 5 2

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

6 7 9
7 9 3 5

3 9 2 7

De winnaar van vorige week is: 

Els van der Linden  
uit Bladel

met de oplossing: 
‘Wandelroutenetwerk’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 15

Q
uality C

ontrol, n.:
The process of testing one out of every 1,000 units com

ing off
a production line to m

ake sure that at least one out of 100
w

orks.

9 3
2 7 8

6 9
9 8 5

1 9 4
5 1 8

4 5
8 4 6

3 2

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #15

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
R
A
ZYD
A
D
.C
O
M
/PU
ZZLES

D
oo

lh
of

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

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

www.puzzelpro.nl©

ADOPTIE
AJOUR

CHARMANT
CONTRACT
COUPON

DINOSAURUS
DORSEN

FACADE
FICHE

GEHARREWAR
GOEDEREN

HAKJE
HALFSPELER

HUWEN

INDAMMEN
KANONVUUR

KERNKOP
KLUITJE
KRANT
LOOIER

MAKREELNET

MECHANISME
MEIROOS
MEXICO
ONJUIST
PACHT

PEIGNOIR
PELGRIM

PRONT
REMWEG

REVUE
RITMIEK

SCHROEFOOG
SLURF
TEPEL

TEXEL
TOUPET
TYFOON

UILIG
VAARS

WINTER
ZEEGOD

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Onderweg • Oplossing: Wandelroutenetwerk • Antwoorden: A: Sneeuwketting – 
B: Fiat – C: Verwennerij – D: Hoofdweg – E: Trektocht – F: Luchtreis – G: Golfbreker – H: Iemand op weg helpen – 
I: Terugblik – J: Luchtfietsen – K: Rolstoelbus – L: Kronkelweg – M: Ondertunnelen – N: Kilometervreters – 
O: Bezemwagen – P: Tolweg – Q: Krachttoer – R: Schokbreker

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

Woordzoeker

LuchtacrobatenLuchtacrobaten
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Voorjaar 2023Voorjaar 2023

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

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

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

Van zaterdag 15 t/m zaterdag 22 april 
profiteert u van twee mooie acties:

Vanaf 11 april gaat de weg voor de 
winkel open, u kunt gemakkelijk 
parkeren bij de MFA en te voet bij ons 
komen. 

Route om Hapert binnen te komen

Afgesloten

Parkeren

*de korting wordt verrekend op het laagst geprijsde 
artikel, niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen

korting op elk tweede 
herenmode artikel*

korting op elk tweede artikel
van lingerie of ondermode*

Dit recept ligt al jaren op de plank. 
Omdat kemirienoten voorheen alleen bij de 
toko verkrijgbaar waren had ik dit nog niet 
gemaakt. Nu liggen ze gewoon in de supermarkt 
en is dit recept snel gemaakt. De noten geven 
een romigere, intensere smaak aan het gerecht. 
Wij vonden het voor herhaling vatbaar. 
Makkelijk, lekker en snel klaar voor de 
zaterdag of een doordeweekse werkdag.

Fijn weekend iedereen!

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

Ajam Boemboe Bali

Ingrediënten
• 350 gr kipblokjes
• 2 el wok-olie
• zout
• 2 tl djahé
• 2 tl laos
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 4 kemirienoten
• 70 gr tomaten puree
• 1 tl sambal oelek
• 3 el ketjap manis
• 1 kippenbouillonblokje
• 2 el rietsuiker
• 600 gr roerbakgroenten

Ingrediënten
• 350 gr kipblokjes
• 2 el wok-olie
• zout
• 2 tl djahé
• 2 tl laos
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 4 kemirienoten
• 70 gr tomaten puree
• 1 tl sambal oelek
• 3 el ketjap manis
• 1 kippenbouillonblokje
• 2 el rietsuiker
• 600 gr roerbakgroenten

Voor:  4  personen                           Voorbereiding ≈ 10 min                               Klaar in:  20 min

Bereiding
Snipper de ui en rasp (snijd) de kemirienoten fijn. Bestrooi de kip met een beetje zout, de laos en djahé. Bak de kip aan in 
een ruime pan met de olie. Voeg de ui en knoflook toe en bak even mee. Roer de geraspte kemirienoten erdoor en bak deze 
ook even mee. Schep dan de tomatenpuree erbij en ontzuur deze door even mee te bakken. Voeg hierna de sambal, ketjap 
en de suiker toe. Blus af met 100-150 ml water. Verkruimel het bouillonblokje erboven en laat dit in circa 5 minuten gaar 
sudderen. Voeg als laatste de roerbakgroenten toe en laat deze nog even pruttelen totdat ze geslonken zijn. Voeg eventueel 
nog extra water toe wanneer het te droog is.

BLADEL - Wie weet sta jij met je klas op 
het Podium. Basisschoolkinderen, doe 
mee met het schoolkorfbaltoernooi! Na 
drie jaar te zijn weggeweest wordt zater-
dag 3 juni weer het schoolkorfbaltoernooi 
in de gemeente Bladel georganiseerd door 
KV Bladella, in samenwerking met KVC.

Bassischoolkinderen van groep 2 t/m groep 
8 strijden met hun klasgenoten om een plekje 
op het podium. Zij worden uitgenodigd om 
een team samen te stellen, bestaande uit 
jongens en meisjes. Er wordt in poules per 
schooljaar gespeeld. Daarbij wordt o.a. een 
finale gespeeld in de poule groep 7-8 voor de 
befaamde grote wisselbeker.

Speciale training
Er worden voorafgaande aan het toernooi 
speciale trainingen georganiseerd voor de 
kinderen om tijdens het toernooi nog beter 
voor de dag te komen. Je kunt je aanmelden 
voor de training in Bladel of in Hoogeloon. 
De training in Hoogeloon vindt plaatst op 
woensdag 24 mei tussen 18.00 en 20.00 uur 
op sportpark de Roetwijer. In Bladel vindt de 
training plaats op woensdag 31 mei tussen 

18.00 en 20.00 uur op het trainingsveld van 
KV Bladella op de Smagtenbocht. 

Aanmelden
Aanmelden voor dit ge-
zellige en sportieve toer-
nooi, kan via de QR-code. 
Meld je aan vóór 19 april. 
Vermeld hierbij je team-
naam, wie er allemaal 
meedoet, welke klas 

en school je zit en geeft je telefoonnummer 
en email door. Daarbij geef je ook een 
naam door van een begeleider, meestal een 
ouder(s) die jullie helpen en aanmoedigen! 
Laat je ons ook even weten of/en naar welke 
speciale training je wilt komen.

Heb je na het lezen van de informatie nog vra-
gen? Stuur gerust een mailtje naar schoolkorf-
baltoernooi1@gmail.com. Meld je dus snel aan 
en we zien je graag op zaterdag 3 juni om met 
jouw klas de strijd aan te gaan op het sport-
park de Smagtenbocht van KV Bladella. Neem 
gerust je familie mee om je klas aan te moedi-
gen. Er is een luchtkussen voor de broertjes en 
zusje en er is wat lekkers te verkrijgen!

Zaterdag 3 juni schoolkorfb altoernooi 
in Bladel

BERGEIJK - Zondag 23 april organiseert 
MTC Bergeijk voor alle enthousiaste mo-
torrijders weer haar traditionele Lenteritje. 
We hebben weer een mooie route van ca. 
225 km uitgezet over de mooie binnenwe-
gen van Zuidoost-Brabant en Noord-Lim-
burg. 

Inschrijven kan op 23 april tussen 09.00 en 
12.00 uur bij ons clubhuis Café de Gouden 
Leeuw, Hof 6 in Bergeijk. Om drukte bij de 

inschrijftafel te voorkomen is het ook moge-
lijk de rit te verkrijgen via voorinschrijving. Dit 
kan door een mail te sturen aan mtcbergeijk
@chello.nl. De kosten voor de rit bedragen 
€ 6,50 per motor (incl. consumptie) en kun je 
overmaken op rekeningnummer NL 91 RBRB 
09 17 70 34 64 t.n.v. MTC Bergeijk. Vermeld 
daarbij Lenteritje 2023, je voor- en achter-
naam en je e-mailadres. Na betaling sturen 
we je de route vanaf 19 april via de mail toe. 

De route is alleen verkrijgbaar als GPX-be-
stand. Heb je geen GPS? Zorg dan dat je om 
10.30 uur aanwezig bent. Je kunt dan samen 
met de clubleden van MTC Bergeijk de rit 
rijden. Deelname is geheel op eigen risico. 

We hopen dat het een mooie lentedag wordt 
en dat we veel motorrijders mogen begroe-
ten. Heb je nog vragen of wil je meer informa-
tie, mail dan naar mtcbergeijk@chello.nl of 
bel Piet Bierens, tel. 06-13639516. Graag tot 
ziens op 23 april!

23 april ’t Bergeijks Lenteritje

JONG & OUD
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

              www.autocarejanvanrooy.nl
CITROEN  BERLINGO  1.4I  5 DRS. ROOD 2008 POA
DAIHATSU  SIRION  5DRS. BLAUW 2008 1950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I  5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART           2009                  3950
PEUGEOT  107  5 DRS ROOD 2011 POA 
SUZUKI  ALTO  1.0  AIRCO  5 DRS GRIJS 2013 6150
SUZUKI  SWIFT 1.3I   3 DRS. ROOD 2007 3850    
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750

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

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

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

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

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

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

le

bijbaantj
e!

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT • LEUKE BIJVERDIENSTE • EIGEN TEMPO

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

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

•  Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 

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

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

 donderdag t/m zaterdag.

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

DUIZEL - 
‘Wonen in het 
buitengebied’, 
niet als gemak-
kelijke oplos-
sing voor de 

woningbouwopgave maar om te voorzien 
de eigen woningbehoefte en om verrom-
meling en verloedering in het buitengebied 
te voorkomen. Hoe kunnen we werken aan 
kwaliteitsverbetering van de leefomgeving? 

Het beekdal van de Kleine Beerze maakt zich 
sterk voor de eigen identiteit. In drie sessies 
gaan we kijken hoe de functie ‘Wonen’ bij kan 
dragen aan een sterke gemeenschap in een 
gezonde leefomgeving. Iedereen die zich be-
trokken voelt bij het beekdal is welkom.

Op dinsdag 18 april gaan we van start met 
Ronald Kramps. Ronald is verbonden aan het 

Van Gogh NP. Aan de hand van het concept 
van een Nationaal Park zal hij laten zien laten 
zien hoe je mogelijkheden kan scheppen met 
de kwaliteiten van de regio. We denken vaak 
in stereotypen: huisje, tuintje, schuurtje... 
Marianne Verhoeven, landschapsarchitect in 
Eindhoven, zal met een aantal inspirerende 
voorbeelden laten zien hoe het ook kan.

Kom luisteren en praat mee over de toekomst 
van het beekdal van de Kleine Beerze. Wij 
zijn benieuwd naar jouw ideeën. Doe je mee? 
Datum en tijd: dinsdag 18 april, om 20.00 uur. 
Locatie: De Smis, Smitseind 33a in Duizel. 
Aanmelden: levedekleinebeerze@gmail.com. 
Meer info: 

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

www.facebook.com/LevedeKleineBeerze  

Kleine Beerze Koffiedialoog ‘Wonen met meerwaarde’

Foto: R. Bernards

WSZ is door Effec-
tory onderschei-
den als Word-class 
Workplace 2023-
2024. Dit label is 

een onderscheiding voor uitstekend werk-
geverschap en onderstreept de inzet van 
WSZ om de bevlogenheid onder huidige en 
toekomstige medewerkers te bevorderen.  

Effectory brengt in kaart en beloont goede 
werkgevers en goed werkgeverschap. Dit 
doen zij al 15 jaar. Effectory gelooft dat orga-
nisaties waar medewerkers worden gewaar-
deerd beter presteren en dat medewerkers 
het verschil maken. Het label is voor 100% 
gebaseerd op de mening van de medewer-
kers. 

WSZ hield een organisatiebrede enquête 
waarin zij haar medewerkers vroeg hun eigen 
bevlogenheid en het werkgeverschap van de 
organisatie te beoordelen. Alle medewerkers 
vulden de enquête in en zijn bovengemiddeld 
tevreden. 

WSZ uitgeroepen tot World-class Workplace 
omdat scores boven de regionale benchmark 
liggen. De benchmarks van Effectory worden 
bepaald aan de hand van miljoenen antwoor-
den van medewerkers over de hele wereld. 
Zo weten de organisaties die als World-class 
Workplace worden onderscheiden zeker dat 
hun hoge ranking is gebaseerd op een be-
trouwbare en zeer uitgebreide dataset. 

Chris Theuws, directeur-bestuurder WSZ, 
zei het volgende over het behalen van deze 
onderscheiding: “We zijn super trots dat we 

de titel van World-class Workplace mogen 
voeren. Een erkenning voor het werk wat we 
doen. Want werkgeluk creëren gaat niet van-
zelf. Dat is keuzes maken en hard werken.”
 
Over het label World-class Workplace
Het label, voorheen bekend in Nederland als 
Beste Werkgevers, is inmiddels uitgegroeid 
tot Nederlandse grootste, onafhankelijke 
keurmerk voor goed werkgeverschap. Met 
het label World-class Workplace toon je aan 
dat je als werkgever goed in contact staat 
met je medewerkers. Kortom, je bent een or-
ganisatie waar mensen het leuk vinden om te 
werken!

WSZ mag de titel World-class 
Workplace voeren

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalinzamelaar en containerbedrijf P. van Erp Zn., vaste ISK partner op gebied 
van afvalinzameling, heeft de afgelopen jaren met veel energie en enthousiasme 
haar duurzame ‘groene’ ambities uitgezet en waargemaakt. Dit heeft o.a. geleid 
tot meerdere mooie resultaten zoals:

•  Het behalen van de 1e Star van het toonaangevende Co2-reductieprogramme 
‘Lean&Green’

• NIWO toekenning door ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
• Rendac kwalificatie categorie 1 en 2
• Normec certificatie

Met trots zijn deze resultaten verwerkt in een certificaat waarmee Van Erp klanten 
kunnen laten zien dat er op professionele en duurzame manier wordt zorggedragen 
voor hun afvalstromen. De eerste certificaten zijn feestelijk uitgereikt bij Faes The 
Packaging People (Reusel), Luxlight laat je stralen (Westerhoven) en Walther’s Quality 
Food Products (Hapert).

Als vaste partner feliciteert ISK Afvalinzamelaar en 
containerbedrijf P. van Erp & Zn met het behalen van 
deze mooi resultaten!

Uitreiking bij 
Faes The Packaging People (Reusel)

Uitreiking bij 
Walther’s Quality Food Products (Hapert)

Uitreiking bij 
Luxlight laat je stralen (Westerhoven)

Afvalcertifi caat voor leden ISK uitgegeven door; 
Afvalinzamelaar en containerbedrijf P. van Erp & Zn te Drunen

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

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wie zijn wij en wat doen wij?

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

Wij zijn op zoek naar een 

Junior Financieel Medewerker
voor 32-40 uur per week:

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

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

Meer informatie vind je op onze website DSG.nl of stuur een mail naar 
personeel@dsg.nl.
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MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

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

LEOLUX SELECT STORE LINEO
Lineo Moderne Interieurs in Aalst-Waalre presenteert u als Leolux Select Store de nieuwste Leolux modellen altijd als eerste in onze showroom. Onze 
deskundige adviseurs zijn altijd op de hoogte van alle mogelijkheden van de Leolux meubelen.
Wij helpen u graag bij het realiseren van uw ideale interieur. Aan de hand van uw wensen, een plattegrond of eenvoudige tekening van uw woonruimte, 
kunnen zij, samen met u, tot het beste resultaat komen. Dat kan, ook op afspraak, in onze winkel en indien gewenst ook bij u thuis. 

Belt u ons voor meer informatie of maak gelijk een afspraak op:
https://www.lineo.nl/interieuradvies
Lineo heeft aangrenzend  een zeer ruime vloer- en raamafdeling.

s e l e c t s t o r e

Moderne, tijdloze en exclusieve designinterieurs 
inclusief professioneel advies

Moderne, tijdloze en exclusieve designinterieurs 

Complete Woninginrichting 

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.pro�ta.nl

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.pro�ta.nl
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Voor al onze raamdecoratie en 
vloerbekleding geldt:
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Wij geven vakkundig advies in de 
winkel of bij u thuis
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De persoonlijke gids van Pro�ta geeft 
u deskundig advies bij het selecteren 
van de juiste producten, kleuren en 
materialen. Door uitgebreide kennis 
van collecties en merken kunt u 
ontspannen en ervaart u minder 
keuzestress. De professional van 
Pro�ta gaat samen met u op zoek naar 
de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

�������������
��	��	�������������

���������������

Koopzondagen:
kijk op www.lineo.nl

/openingstijden
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www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonneglazen op sterkte 
bij aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

Prijs 

€ 4049,-
Direct uit voorraad leverbaar!!

Profile Bito ‘de Fietsspecialist’

Kalkho�  Image 
3.B Excite BLX
- Degelijk en stabiel frame
   - 625wh accu
          - 75 nm Bosch motor
              - Smart system
              -  Hydraulische 

schijfremmen
          - Riemaandrijving

Kalkho�  Image 
3.B Excite BLX
- Degelijk en stabiel frame
   - 625wh accu
          - 75 nm Bosch motor
              - Smart system
              -  Hydraulische 

          - Riemaandrijving

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

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

IN DE KEMPEN

Door Harrie Wenting

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

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

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

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

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

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

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

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

Nevobo bij volleybalvereniging 
Pegasus over de vloer

BERGEIJK - Hoewel 
het zondag 2 april 
een koude dag was, 
konden we toch op 
een grote opkomst 
rekenen tijdens het 
openingsfeest van 
Speeltuin de Bucht in 
Bergeijk. Het was dan 

ook erg gezellig met DJ Starlight en 2 spet-
terende optredens van het jeugdorkest 
van harmonie Echo der Kempen. 

Vanaf nu zijn we weer open op woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag, steeds van 13.00 

tot 17.00 uur. Tijdens de schoolvakanties zelfs 
iedere dag. 

Bovendien zijn we dit seizoen enorm verwend 
met een nieuwe air-trampoline, waarvoor 
tijdens het openingsfeest symbolisch een 
prachtige cheque aan onze voorzitter Her-
man Sengers werd overhandigd door Frits 
van Montfort, namens van Montfort verzeke-
ringen en NH 1816. Zo zijn we al onze sponso-
ren dankbaar, mede namens hen kunnen we 
onze prachtige speeltuin draaiende houden 
(en onderhouden). En zo kan de toegangs-
prijs laag blijven. Deze is nog steeds maar  
€ 1,50 p.p. Graag tot ziens!

Grote opkomst bij openingsfeest 
Speeltuin de Bucht
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwoners van enkele woningen in Hapert-Noord 
en Hapert-Zuid ontvingen afgelopen week een 
uitnodiging van de gemeente voor de pilot ‘Wijk 
van het aardgas af’. Met deze pilot gaat de 
gemeente aan de slag met een kleine groep 
bewoners van de genoemde wijken om hun 
woningen aardgasvrij te maken. De inwoners 
nemen vrijwillig deel en krijgen begeleiding van 
experts bij het hele proces. Met de ervaringen die 
worden opgedaan tijdens de pilot, wordt een 
methode ontwikkeld om steeds meer inwoners uit 
de aangewezen gebieden te helpen hun woning 
te verduurzamen.

Pilot ‘Wijk van het aardgas af’
Inwoners nemen vrijwillig deel aan de pilot. Maar als ze 
meedoen, moeten ze wel bereid zijn om hun woning 
echt te verduurzamen. De kosten voor de verduurzaming 
zijn voor de huiseigenaren zelf. Huiseigenaren die 
deelnemen aan de pilot, ontvangen begeleiding van 

experts bij het hele proces. Zij krijgen op maat inzicht in 
wat er nodig is voor hun woning en situatie om de 
woning te verduurzamen. Denk hierbij aan vragen als 
‘Wat is er nodig voor mijn woning om van het gas af te 
gaan?’, ‘Welke financieringsmogelijkheden zijn er?’, ‘Zijn 
er mogelijkheden tot collectieve inkoop?’ en ‘Kan 
iemand mij ondersteunen tijdens de werkzaamheden?’. 
Met de kennis en ervaring die tijdens de pilot opgedaan 
wordt, wordt een methode ontwikkeld om steeds meer 
inwoners uit de aangewezen gebieden te helpen bij het 
verduurzamen van hun woning. De pilot is onderdeel 
van de Transitievisie Warmte, die eind 2022 werd 
vastgesteld in de gemeenteraad. 

Meer weten over de Transitievisie Warmte of wat er per 
buurt speelt voor de warmtetransitie? 
Kijk op www.bladel.nl/nieuws voor het volledige bericht 
of raadpleeg de interactieve kaart op 
www.bit.ly/Bladel_duurzaam_verwarmen. 

Bloemzaadactie
De lente is weer begonnen! Dat merken we 
aan de lentebuien, afgewisseld met zon en 
schapenwolkjes. Prima groeiweer voor 
planten en bloemen! En deze planten en 
bloemen zijn weer een enorm belangrijke 
voedselbron voor de dieren die terugkomen 
uit overwintering. Ook insecten zoals bijen en 
hommels hebben er baat bij. Hoe meer 
diversiteit in bloemen, des te sterker onze 
natuur. 

BlauwGroenBladel en gemeente Bladel hebben 
daarom bloemzaadzakjes uitgedeeld op de scholen 
binnen de gemeente. Leerlingen, ouders en 
medewerkers worden gevraagd om op het 
schoolplein, in de eigen tuin, bij familie en vrienden 
of in de berm langs de weg bloemetjes te zaaien. 
De zaadjes bloeien meerdere jaren en bevatten 
belangrijke voedingsstoffen voor bijen en hommels. 
Geef je zaaiplekje door op 
www.blauwgroenbladel.nl/bloemenplekjes, want 
de school met procentueel gezien de meeste 
bloemzaaiplekjes ontvangt een insectenhotel XL. 
Daarnaast kunnen we zo bij het gemeentelijk 
maaien de zaaiplekjes met rust laten. 

Voor inwoners met groene vingers zijn de 
bloemzaadzakjes ook op te halen bij de balie van 
het gemeentehuis. Let op: er is een beperkte 
voorraad dus wees er snel bij want op=op.

Helemaal mooi als we tegels verwijderen om daar 
groen voor terug te planten. Het groen draagt 
gelijk bij aan het verminderen van hitte en droogte 
en zorgt voor minder wateroverlast tijdens hevige 
regenbuien. ‘Wip’ jij ook een tegel om 
bloemzaadjes te planten? Denk dan aan het 
doorgeven van je gewipte tegels op 
https://nk-tegelwippen.nl/meedoen/. 

Bloembakken op de Markt in Bladel

Vanwege de verbouwing van de voormalige 
Rabobank tot het nieuwe gemeenschapshuis 
aan de Markt is een groot deel van de Markt in 
Bladel afgezet. Hierdoor verliezen de 
ondernemers aan de Markt terrasruimte. 
Daarom wordt er tijdelijk extra terrasruimte 
gemaakt bovenop de grote bloembakken. Deze 
bakken zijn afgelopen weken tijdelijk betegeld 
en er is een hek rond de bakken gezet. Deze 
extra terrasruimte is beschikbaar tijdens de 
(ver)bouwperiode van de voormalig Rabobank 
(tot eind 2024).

Wethouder Hetty van der Hamsvoort kijkt positief 
tegen de nieuwe terrassen aan: ‘’Als gemeente 
begrijpen we dat de verbouwing van de oude 
Rabobank overlast kan geven voor onze inwoners en 
voor de ondernemers die op de Markt zitten. Uit 
gesprekken met ondernemers bleek dat zij leuke 
plannen hadden met de tijdelijke uitbreiding van het 
terras. Zo hebben we, ondanks de verbouwing, deze 
zomer toch een gezellig plein waar mensen een 
terrasje kunnen pakken. Om de terrassen te kunnen 
maken, hebben we wel de bloemen uit de bakken 
moeten halen. Na de verbouwing van de Rabobank 

gaan we opnieuw kijken naar het inrichten van de 
Markt, waarbij groenbeleving weer hoog op de 
agenda staat!’’ 

Ook ondernemers aan de Markt in Bladel zijn zeer te 
spreken over deze tijdelijke uitbreiding. Zo geeft Dick 
van Gerwen (horecaondernemer) aan: ‘’De bouwplaats 
op de Markt is natuurlijk niet ideaal voor ons als 
ondernemers. Daarom zijn we verheugd dat de 
gemeente ons hierin tegemoet wil komen. We moeten 
het toch samen doen en het is fijn dat dit op deze 
manier kan.’’ Vanuit het Centrummanagement zijn ze 
ook blij met de aanpassingen. “Via deze weg geven we 
de ondernemers en organisatoren van evenementen in 
het centrum net iets meer mogelijkheden tijdens de 
overlast door de verbouwing van de oude Rabobank.” 

Het verdwijnen van het groen en de uitbreiding van 
terrassen is dus van tijdelijke aard. Na de verbouwing 
wordt er gekeken naar een nieuwe, sfeervolle indeling 
van de Markt. Er wordt op dat moment ook gekeken 
of er weer meer groen terug kan komen, die nu 
eigenlijk weg is gehaald. Op naar een positief 
zomerseizoen!

Pilot ‘Wijk van het aardgas af’ in Hapert
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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.

Verleend omgevingsvergunning

Hapert
•       Industrieweg 23, plaatsen van reclame aan een 

pand. Datum besluit: 31-3-2023;
•       Roodbont 50, plaatsen van een erfafscheiding. 

Datum besluit: 4-4-2023;
•       Kerkstraat 31, Plaatsen zonnepanelen. 

Datum besluit: 31-3-2023.

Hoogeloon
•       Breestraat 2B, gevelbekleding. 

Datum besluit: 31-3-2023.

Bladel
•       Bleijenhoek 14A, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het realiseren van een 
kapsalon aan huis. Datum besluit: 31-3-2023.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Energieweg 3B, verbouwen bedrijfspand.

Vergunning APV-bijzondere wet

Bladel
•       rondom de Markt, snuffelmarkt/braderie op 

30 april 2023. Datum besluit: 4-4-2023;
•       door heel Bladel, Hapert en Netersel, plaatsen van 

5 banners voor Stichting Goede Doelen Week. 
Datum besluit: 30-3-2023;

•       rondom de Markt, 72e Bestronics Acht van Bladel 
van 28 juni t/m 3 juli. Datum besluit: 3-4-2023;

Hoogeloon
•       Valensplein, organiseren van een kermis 

Hoogeloon van 24 juni tot en met 27 juni. 
Datum besluit: 30-3-2023.

Hapert
•       Abdijstraat 9, plaatsen van een puincontainer van 

8 april t/m 16 april. Datum besluit: 3-4-2023.

Publicatie definitief 
aanwijzingsbesluit locatie 
ondergrondse restafvalcontainer 
Wielewaal, Bladel
Op grond van de Verordening Fysieke Leefomgeving 
2021 heeft het college van B&W de bevoegdheid om 
aan te wijzen via welke inzamelvoorziening de 
inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijk 
afvalstoffen plaatsvindt. Het college heeft de 
bevoegdheid om regels te stellen over de plaats en 
wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten 
worden aangeboden.

Op 14 februari 2023 heeft het college ingestemd met 
het voornemen van Stichting Wooninc, p/a Winston 
Churchilllaan 87, 5623 KW Eindhoven, als eigenaar van 
33 appartementen binnen het wooncomplex aan 
Wielewaal (even huisnummers 12 t/m 76), Bladel, om 
het aldaar vrijkomende huishoudelijk restafval in te 
zamelen met een ondergrondse verzamelcontainer. 
Eveneens op 14 februari 2023 heeft het college een 
ontwerp-aanwijzingsbesluit vastgesteld waarbij de 
exacte locatie van die container is aangewezen.

Dat ontwerp-aanwijzingsbesluit en de bijbehorende 
stukken hebben gedurende zes weken vanaf 24 februari 
2023 ter inzage gelegen met voor eenieder de 
mogelijkheid om daar bezwaren tegen in te brengen. 
Niemand heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Op 11 april 2023 heeft het college dan ook het 
definitieve aanwijzingsbesluit vastgesteld. 

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

Concept-jaarstukken 2022
Ingestemd. Worden ter control aangeboden aan de 
accountant.

Verantwoordings- en controleprotocollen GRSK 
sociaal domein en loonkosten 2022 t/m 2024
1.  Voorschriften voor de verantwoording en de 

controle op de programmakosten sociaal domein en 
loonkosten GRSK worden opgenomen in het 
verantwoordings- en controleprotocollen.

2. Vastgesteld.

Bestuursopdracht vervolg Ontwikkelstrategie de 
Kempen
Akkoord. Deze wordt voorgelegd aan de raad middels 
een conceptraadsvoorstel en -besluit.

Ontwerpbestemmingsplan Dominépad 8 
Hoogeloon
Wordt ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan Het Bosch  9-11, Bladel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. geen exploitatieplan vast te stellen;
2.  de “Nota zienswijze Het Bosch 9-11, Bladel” vast te 

stellen;
3.  het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, met 

inachtneming van de wijzigingen die voortvloeien 
uit de Nota zienswijzen;

4.  de provincie Noord-Brabant te verzoeken om binnen 
de termijn van 6 weken na vaststelling over te 
mogen gaan tot bekendmaking van het plan.

Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming nog steeds open! 
Aanvragen indienen in de periode van 1 januari tot en met 1 juni 2023 

De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de 
instelling, die muzikale en culturele vorming 
aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de 
leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen 
uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf 
afspraken moeten maken met een docent voor 
muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die 
tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel 
wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen 
voor het volgen van meerdere cursussen. Het is mogelijk 
meerdere facturen in te dienen. Het maximale bedrag 
blijft echter gelden. De subsidie bedraagt 50% van het 
lesgeld met een maximum van € 450,00 per cursusjaar. 
De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet 
gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet 
overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over 
alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager valt in deze 
situatie enigszins lager uit.

Controleer of je docent op de docentenlijst staat
We hanteren een aantal voorwaarden waaraan docenten 
moeten voldoen. Alleen voor lessen bij docenten op 
deze lijst kom je in aanmerking voor subsidie. Uiteraard 
maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde 
docent, maar een deelnemer komt alleen in aanmerking 
voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de 
docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. Zo 
kunnen we het kwaliteitsniveau waarborgen. De 
overzichtslijst kun je vinden op 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming.

Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan 
muzikale en culturele vorming zijn nadere regels 
vastgesteld. Deze nadere regels en het 
aanvraagformulier kun je vinden via de website: 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming 
of opvragen bij de Centrale Balie in het gemeentehuis. 
Je kunt het aanvraagformulier ook via de website 
invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag 
loopt van 1 januari tot en met 1 juni van het lopende 
cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt 
gehanteerd moet worden door de gemeente. 
Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden 
afgewezen. 
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 16-2023 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. Fase 2 ombouwen voetpad/fietspad Europalaan-Helleneind  Bladel week 09-2023 t/m week 30-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
4.  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
5. 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

Dat definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 14 april 2023 
gedurende 6 weken ter inzage bij het KCC. Het 
aanwijzingsbesluit kan ook ingezien worden via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, die eerder 
hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt tegen het 
ontwerp-aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd 

beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep 
kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de 
eerste werkdag na verschijning van de publicatie.

Daarnaast kun je - als je spoedeisend belang hebt - de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken 

een voorlopige voorziening (tot schorsing van het 
besluit) te treffen.
Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

een voorlopige voorziening (tot schorsing van het 

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek 
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METALEN retro CONCERT SIGNS
20 x 30 cM = E 9,50 * 30 x 40 cm = E 14,50 * * * meer dan 150 bands/artiesten

Neon Neon 
SculpturesSculptures

Markt 4  •  Hapert  •  Telefoon: 0497 - 78 59 06  •  www.dehapertsehofdame.nl
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 Lange Voren 1 5541 RS Reusel             Ma t/m vr  9:00 - 17:00  &  Za 9:00 – 16:00   
                         

                                                                                                                  

Wist je dat?
Wij een eigen gordijnen atelier
hebben waar wij onze gordijnen zelf 
confectioneren. 
De gordijnen worden zelfs bij u thuis
Opgemeten en opgehangen, ideaal toch?

interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!

ER OP UIT

LAGE MIERDE - Creatieve t-shirts en pet-
ten, gekke foto’s en gezellige filmpjes op 
Instagram & Facebook en zélfs een voet-
baltoernooi. Stichting Nacht voor Oranje 
(NVO) Lage Mierde maakt er dit jaar al ver 
voor Koningsdag een feestje van. 

Het bestuur, bestaande uit Mark Hees-
ters, Wander van Munster, Jurgen Wouters, 
Freeke de Kort, Jikke Pheninckx, Branko de 
Gouw, Liza Timmermans, Joosje van Loon 

en Michelle de Bruijn-Meijer, heeft niet stil 
gezeten en heeft er zin in. Op 26 april ver-
welkomt Nacht voor Oranje House of Rock, 
DJ Ardistic en New Dawn. De missie om ook 
lokaal talent een podium te geven blijft met 
deze laatste jonge band rondom frontman 
Jelle Bijnen zeker overeind. Ook de stevige 
feestband House of Rock zal de tent op z’n 
kop zetten. In de Technohut op het terrein 
verwelkomen ze Blastix, een opkomend 
lokaal DJ duo. 

Op 27 april gaat Nacht voor Oranje voor een 
echte relaxte festivalsfeer, nadat het Mierds 
Oranje Commitee (MOC) de kinderen in de 
ochtend heerlijk heeft bezig gehouden met 
allerlei leuke workshops met het thema 
‘Festival’. 

Hapje, drankje, muziekje, gezellige aankle-
ding, genoeg te beleven en hopelijk een zon-
netje – zo wordt het vast weer een verjaardag 
van Willem Alexander om nooit te vergeten!

26 april Nacht voor Oranje met House 
of Rock, DJ Ardistic en New Dawn

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

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

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

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

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

www.no-limitsbladel.nl

Voorjaars-
wandeling 
No-Limits

Foto: IgorFotografie

Zondag 23 april Alpe d’HuZes Live
VESSEM - Alpe d’HuZes Live is een uniek muziekevenement waarbij zoveel 
mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering 
van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Daarom doen wij mee aan Alpe 
d’HuZes.

Alpe D’HuZes Live met live muziek van JW Roy, De Zjoem, Vintage en Die Jelloobend 
en ook Bier van Beerze en lekkernijen van de BBQ. Door een ticket te kopen steun je dit 
nobele initiatief. Koop je ticket aan de poort of in de v.v.k. bij Super Service Henst in 
Vessem.

Het evenement vindt plaats op zondag 23 april vanaf 13.00 uur in de brouwerij-tuin van 
Beerze in Vessem. Muzikaal programma: 13.30 tot 14.00 uur: De Zjoem, 14.30 tot 15.00 
uur: JW Roy, 15.15 tot 16.00 uur: De Zjoem, 16.30 tot 17.30 uur: Vintage, 17.45 tot 18.15 uur: 
Die Jelloobend, 18.35 tot 19.05 uur: Die Jelloobend en afgewisseld met DJ Luuk en Job.

Big Challenge team Beerze,

Walter Lemmens
Rian en Wim van de Pas
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  WIST
     JE 
DAT...?

... Mickey 
en Minnie Mouse 
echt getrouwd 

waren? 

De mensen 
achter de stemmen 

van de 
tekenfi lmmuizen, 
Wayne Allwine en 
Russi Taylor 

waren een stel.

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor Bert en Jan van Ut dierenwaaike 
in Hapert voor het bijvoeren van 4 lammetjes met de fles. 
Tweemaal per dag, acht weken lang. Tevens voor het 
verfraaien van de waai m.m.v. leerlingen van het Pius 
X-College.

Bewoners Kasteellaan

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

Een duim omhoog voor het St. Jorisgilde uit Hapert. 
De leden hebben het kerkhof in Hapert afgelopen week 

keurig opgeknapt. Er was wat achterstallig onderhoud maar met de inzet van de gildebroeders 
ziet het er weer prima uit. Het kerkhof op zijn Paasbest dus. Dank jullie wel!

Dankbare bezoekers van het kerkhof

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

Een duim omhoog voor bestuur en vrijwilligers van Zonnebloem Bladel voor de fijne en 
goedverzorgde vakantie in Lunteren.

Mevr. Vervest

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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De muziek van je leven en de hits van gisteren
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Damesgymclub Hapert 
zoekt nieuwe leden!

HAPERT - Wij zijn een gezellige club dames die elke dinsdagavond, van 20.00 tot 
21.00 uur, met elkaar bewegen in de sporthal (1/3 zaal) van de MFA Hart van Hapert. 
Onze gymclub bestaat sinds 1961 en op dit moment bestaat de club uit 13 vrouwen 
vanaf 55 jaar. 

De gym is onder begeleiding van een fysiotherapeute en is erop gericht om alle spieren 
aan bod te laten komen. Heb je interesse? De eerste keer kan je vrijblijvend meedoen. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Nettie Dirks, tel. 0497-383093 of 
Lisette Duff hues, tel. 0497-840290. Ook bereikbaar per mail: LisetteDuff hues@gmail.com.

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 van zanggroep 
Con Brio; ‘Camping Zonnestraal’ 
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Meiden activiteiten
We zoeken een maatje voor een lieve, zorg-
zame meid van 10 jaar. Ze heeft een lichte  
verstandelijke beperking, een eigen wil en 
woont op woonpark “Donksbergen” van 
Lunet in Duizel.

Dit meisje houdt van wandelen, fietsen en 
naar de speeltuin gaan. Ook speelt ze graag 
spelletjes, houdt ze van kletsen, bakken,  
nagels lakken en knutselen. Echte meiden 
activiteiten dus.

Vind jij dit ook leuk, ben je geduldig, kun je 
grenzen aangeven en heb je een speels en 
warm karakter, dan ben jij diegene die ze 
zoekt! Info bij Patricia Peters van Lunet of 
088-5515610 of vrijwilligerswerk@lunet.nl

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

Begeleiden ontspannings-
activiteiten op vrijdagavond 
Wekelijks komen jongeren met een verstan-
delijke beperking naar ons clubhuis De Hoek-
steen in Bladel voor ontspanningsactiviteiten. 

We zoeken begeleiders voor deze jongeren op 
vrijdagavond. Het is fijn als je ook passende  
activiteiten wilt organiseren. We staan met 
meerdere vrijwilligers op een groep en zijn 
aanwezig van 18.30 tot 21.00 uur.

Help jij mee zodat onze deelnemers het week-
end op een leuke manier kunnen starten?

Info bij Lisette van Hoof van de Hoeksteen: 
0497-381606 of info@dehoeksteenbladel.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

in de regio

BLADEL - Truus van den Hout is geen 
vreemde voor Bladel. Eerder al liet zij werk 
zien, en nu komt ze weer met werk wat nog 
niet eerder in Bladel is vertoont.

Nu is Truus vooral met abstract werk te zien 
in Bladel. Hierbij maakt zij gebruik van na-
tuurlijke materialen, zoals takken en blade-
ren. Daarnaast zijn het vaak de kleuren die 
het doen. Mooi op elkaar afgestemde vormen 
in elkaar overlopend ook in kleur. Levende 
figuren zijn ook meegenomen in dit abstract 
proces. Zoals al eerder in werk van Truus, is te 
zien dat zij graag met verschillende technie-
ken werkt in een schilderij. 

U kunt deze werken gaan zien vanaf nu tot 
einde juni 2023 in beide huizen in Bladel. 
Openingstijden zijn van 09.00 tot 19.00 uur.
Er is ook gelegenheid om een kopje koffie te 
drinken of anderszins iets te nuttigen.

Truus van den Hout 
exposeert in de Floriaan 
en Huize Kempenland

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.

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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Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

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.

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.
Vogels kopen en verkopen. Meerdere hande-
laren 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). Inbegre-
pen: appelflap. Koff ie/thee/ranja gratis!

ATB-CROSS RWC REUSEL
Startlocatie: Taverne D’n Ouwe Brandtoren,
Burg. Willekenslaan 2, Reusel. Starttijd: 
F-klasse 09.00 uur, E-klasse 09.45 uur, 
D-klasse 10.45 uur, gecombineerde A-, B- en 
C-klasse 11.45 uur en E-bike reeks 13.00 uur.

ZONDAG 16 APRIL

GARAGESALE EN TWEEDEHANDS
FIETSENMARKT
Locatie garagesale: door het hele dorp, 
Lage Mierde. Tijd: 10.00-16.00 uur. 
Deelnemers zijn herkenbaar aan gekleurde 
ballonnen. Locatie tweedehands 
fietsenmarkt: schoolplein basisschool aan 
de Broekkant. Tijd: 10.00-13.00 uur. 
Org.: korfbalclub DDW.

ZATERDAG 22 APRIL

JONG BELEGEN
Locatie: De Schakel, De Stad 5, 
Hooge Mierde. Aanvang: 20.00 uur.
Gratis entree. Bijzonder, warm aanbevolen
muzikale avond met optredens van OOIT,
Gewoon Doen en Just for Fun!

2E EDITIE TRUCKRUN 
STICHTING MINDERVALIDENDAG 
DE BEERZEN
Vertreklocatie: industrieterrein in 
Middelbeers. Tijd: 10.30-15.30 uur.
We hopen op veel publiek langs de route. 

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!

KUNSTMARKT
Locatie: De Acht Zaligheden, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 11.00-17.00 uur. Entree: € 3,00.
Gezellige markt met 40 ‘kunstige’ kramen,
diverse demonstraties, lekker eten en
gezellige muziek!

‘T BERGEIJKS 
LENTERITJE
Vertreklocatie en inschrijving: 
Café De Gouden Leeuw, Hof 6, Bergeijk.
Vertrektijd: tussen 09.00-12.00 uur.
Kosten: € 6,50 per motor (incl. consumptie).
Org.: MTC Bergeijk. Route van 225 km 
uitgezet over de mooie binnenwegen van 
Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg!  

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 22 april

ROB & EMIEL
Van Houdini tot Copperfield
(theatershow)
Een waanzinnige show met een unieke mix 
van magie, illusie en zelfs experimenten 
met andermans gedachten, geïnspireerd 
door de grootmeesters van de magie. 

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 19,50

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

zaterdag 22 april

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

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

Aanvang: 14.30 uur - Entree: € 10,00
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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 Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

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

Boomstam eettafel 
160x100 cm van € 859,-

NU € 785,-

Ovale eettafel
160x110 cm van € 999,-

NU € 940,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Massief eiken
Incl. A, U of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100cm NU € 820,-
200x100cm NU € 850,-
220x100cm NU € 885,-
240x100cm NU € 920,-   

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
180x110cm NU € 965,-
200x110cm NU € 995,-
220x110cm NU € 1040,-
240x110cm NU € 1075,-

260x110cm NU € 1115,-
280x115cm NU € 1220,-

260x100cm NU € 960,-
280x100cm NU € 1005,-

Door Renate Matthijssen

REUSEL - Twee jaar geleden stond er een 
groot artikel in deze krant die de Reuselse 
Spellenmiddag voor mensen met een 
beperking aankondigde. Helaas gooide 
corona roet in het eten en ging het feest 
niet door. Een teleurstelling voor de deel-
nemers maar zeker ook voor de organisa-
tie. Dit jaar is er geen virus dat de spellen-
middag tegenhoudt, al moet gemeld wor-
den dat het wel de laatste editie zal zijn.

Samen plezier maken
Dit jaar staat de tiende editie van de Spellen-
middag op het programma. Een evenement 
dat met liefde en plezier voor de doelgroep 
wordt georganiseerd. Lian Huijbregts is één 
van de organisatoren. “We noemen het zelf 
soms de ‘Olympische Spelen’ omdat mee-
doen belangrijker is dan winnen. Het gaat 
erom dat we plezier hebben met elkaar. Dat 
wil niet zeggen dat er soms niet gestreden 
wordt maar aan het eind is iedereen winnaar. 
Het is zó mooi om de deelnemers te zien ge-
nieten.”

Afwisselend plezier
Sport, spel, cultuur en muziek wisselen elkaar 
af. Lian: “Het gaat niet alleen om de sportieve 

prestatie. Er zijn spellen waarbij de motoriek 
belangrijk is, soms gaat het om snelheid tij-
dens de rolstoelrace. Dat is altijd één van de 
hoogtepunten en natuurlijk mogen de vrijwil-
ligers vaak ook een rondje. Alle activiteiten 
die er zijn, hangen als plaatje aan een grote 
waslijn. Elke groep haalt daar de plaat af van 
wat ze willen gaan doen. Dat kan dus een 
spel zijn maar ook muziek maken met A Ba-
tucada of een kleine goochelshow bekijken. 
Eén ding is belangrijk: plezier.”

Stoppen op het hoogtepunt
De afgelopen jaren heeft de organisatie ge-
zien dat het steeds moeizamer loopt met de 
aanmeldingen. “Door een aantal oorzaken 
heel erg begrijpelijk”, zegt Lian. 

“De doelgroep is afhankelijk van verzorgers 
en die zijn weer gebonden aan uren. Wij vra-
gen als organisatie aan elke groep een eigen 
begeleider mee te brengen. Het aantal vrij-
willigers is namelijk ook een punt van zorg. 
We krijgen het nog rond maar voorzien in de 
toekomst een tekort aan handjes. We willen 
het evenement niet langzaam dood laten 
bloeden en daarom kiezen we er nu voor om 
te stoppen. Deze editie zal dus de laatste zijn. 
Met pijn in ons hart, dat moet ik erbij zeggen, 
maar het is niet anders.”

Friet eten
Eén van de meest geliefde spellen is om le-
vensgrote frieten en flessen mayo en ketchup 
via een parcours van A naar B te brengen. 
“Hoe ze die items aan de overkant krijgen, 
maakt niet uit, als het maar lukt”, legt Lian uit. 

“Zie je ineens iemand in een rolstoel met een 
fles ketchup op zijn hoofd. Hilarisch. Net zoals 
andere jaren hebben we een frietkar gere-
geld. Gaan we na afloop met degene die zich 
daarvoor op hebben gegeten, gezellig samen 
eten.”

Reünie
Ter ere van de laatste editie worden alle vrij-
willigers die ooit mee hebben geholpen aan 
de Spellenmiddag van harte uitgenodigd om 
nog een keer langs te komen. “We zouden 
het leuk vinden om met hun nog een keer 
terug te kijken bij een kop koff ie”, zegt Lian. 
“Hoewel we niet heel veel verloop hebben 
gezien, wie eenmaal betrokken was bij deze 
middag, bleef vaak lang hangen. Daar zijn we 
heel dankbaar voor; alleen samen hebben we 
deze middag altijd kunnen organiseren.”

Dank je wel
Via deze weg wil Lian ook namens medeor-
ganisatoren Net, Mieke en Carla dank uit-
spreken aan de sponsors die er geweest zijn. 

“We hebben onze inkomsten altijd gehaald 
uit een klein beetje subsidie, sponsoring, een 
kleine bijdrage voor deelname én door de ver-
koop van bijvoorbeeld kerststukjes die Net, 
samen met een aantal vrijwilligers, vrienden 
en familie, maakte. Zij is de initiatiefneemster 
van de Spellenmiddag en aan het eind van 
het jaar maakte zij prachtige kerststukjes die 
als warme broodjes over de toonbank gingen. 

We hadden nooit grote bedragen nodig en 
gelukkig zijn we nooit iets tekort gekomen. 
Al met al kijken we heel positief terug op de 
afgelopen jaren.”

Mooie herinneringen maken
Nog één keer gaat er gestreden en genoten 
worden in de Sporthal van Reusel. Op 22 april 
komen voor het laatst de deelnemers bijeen 
om hun yell te laten horen en samen te spor-
ten. De foto’s die gemaakt worden in de foto-
booth zullen een speciaal plekje krijgen want 
het worden warme herinneringen aan een 
prachtig evenement.

Meedoen is veel 
leuker dan winnen
Organisatie stopt: nog één keer genieten 
van de Spellenmiddag in Reusel

Sport, spel, cultuur en muziek wisselen elkaar af. Lian: “Het gaat niet alleen om de sportieve prestatie. Er zijn spellen 
waarbij de motoriek belangrijk is, soms gaat het om snelheid tijdens de rolstoelrace. Dat is altijd één van de hoogte-
punten en natuurlijk mogen de vrijwilligers vaak ook een rondje. Alle activiteiten die er zijn, hangen als plaatje aan een 
grote waslijn. Elke groep haalt daar de plaat af van wat ze willen gaan doen. Dat kan dus een spel zijn maar ook muziek 
maken met A Batucada of een kleine goochelshow bekijken. Eén ding is belangrijk: plezier.”
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De grootste relax 
specialist van Brabant 

Altijd 250 stoelen 
direct uit voorraad  

Nederlandse Merken 
De Toekomst - Gealux

Maat XS tot XXL
Voor de deur parkeren 

DITZIT.NL  

Dinsdag t/m zaterdag 
10 - 17 uur

Dorpsstraat 15 Riethoven 040-2013103 

Wij gaan ons magazijn aanpassen 
Daarom nu  

15-50% korting* 
Op onze voorraad Relaxfauteuils 

Banken en eetkamer stoelen 
* korting over de adviesprijs en alleen in de winkel op=op
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BEN JIJ EEN 
HOFMAKER?

Om van het buitenleven te genieten heb 
jij jouw tuinzaakjes natuurlijk op orde. 

Is jouw hof klaar voor de lovende lente? 
En ben jij dat ook? Dan kan het genieten 

weer beginnen.

Tuinzaakjes op orde maken?
Bezoek onze winkel

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

HEEMKUNDE

Door Harrie Fiers

BLADEL - De oefenavonden van Veteranen 
Senioren Sport Bladel/Netersel zijn in fe-
bruari weer van start gegaan. Ik tref de 
club op maandagavond in het gebouw van 
de handboogvereniging in Hapert. Daar 
heeft het gezelschap van 11 heren – enkelen 
hebben zich vandaag moeten afmelden – 
onderdak gevonden voor de wekelijkse 
trainingsavond.

Piet Wouters, 84 jaar jong, heeft de laptop 
erbij gehaald. Als de stekker in het stopcon-
tact zit kan hij de anderen laten zien hoe er 
gedanst gaat worden. De muziek klinkt zacht-
jes uit het luidsprekertje en op het scherm 
wordt er een dansuitvoering bij gegeven. 

Piet is de leider van deze groep mannen, 
gemiddeld zijn ze ongeveer 75 jaar oud. De 
meesten draaien al jaren mee. Maar er waren 
tijden dat het bij elkaar komen voor de gym-
nastische oefeningen stilviel, nu onlangs 
met corona nog. Eerder ook al, tussen 1987 
en 1995 bijvoorbeeld, toen was er gewoon te 
weinig animo. 

In de jaren vijftig
Piet vertelt: “We moeten voor het begin ei-
genlijk terug naar de Kempische dorpen na 
de Tweede Wereldoorlog, in de jaren vijftig. 
Voor de jonge mensen moest er iets georga-
niseerd worden. De kerk liep daarbij voorop. 
Het was nog de tijd van de verzuiling: de jon-

gens en meisjes, de jeugd, moesten bij de ka-
tholieke gemeenschap gehouden worden. Er 
was nog geen internet, geen TV, bijna geen 
radio en de stad Eindhoven was aan het an-
dere einde van de wereld. Die jeugd moest 
natuurlijk wel gescheiden blijven, voor de 
jongens kwam er de Jonge Boerenstand.”

Later, rond 1970, is die naam veranderd in KPJ, 
de Katholieke Plattelands Jongeren. Die orga-
nisatie zocht vormen van ontspanning waar 
vooral de boerenzoons en boerendochters 
aan konden meedoen. Er was wel korfbal en 
voetbal maar dat was minder voor de boeren-
jeugd. Hun spaarzame vrije tijd moest chris-
telijk ingevuld worden. Ook de kleinste kern 
organiseerde en kneedde de jeugd, onder de 
aanvoering van de pastoor als geestelijk advi-
seur. Als er in een dorp een pastoor was, was 
er ook een KPJ.  

Met sport werd de jeugd katholiek gevormd. 
Daarom waren er die wekelijkse samenkom-
sten, met de inspirerende leidsman voorop 
en waren er uniformen in opvallende kleuren 
waardoor je je kon onderscheiden maar toch 
als groep herkenbaar was. En er was een 
rijkversierde vlag die fier voorop meedragen 
werd. Daarom was er eind juni in één van de 
dorpen een groots opgezette sportdag. Daar 
manifesteerde zich de katholieke jeugd, bij de 
grote parade die dan om half twee begon en 
de deelnemers en het talrijke publiek in ver-
voering bracht.

Piet gaat verder: “Dat was wel wat ja, als al 
die afdelingen opmarcheerden over het veld, 
strak in het gelid, in hun felle uniformen. In de 
morgen waren er dan wedstrijden geweest 
van de ritmische gymnastiek, met veel pu-
bliek. Die optredens werden beoordeeld door 
een jury en het was natuurlijk de bedoeling 
die zo netjes mogelijk uit te voeren. De mu-
ziek moest overal wel goed hoorbaar zijn, 
anders ging het zeker fout. We konden ook 
enorm trots zijn als we als eerste geëindigd 
waren. Dat was weer een motivatie om er nog 
een jaartje mee door te gaan. Want stilaan, in 
de loop van de tijd, kwam er toch wel minder 
belangstelling om mee te doen.” 

“De meisjes hebben vanaf het begin hun 
eigen verenigingen gehad. Daar werden de 
jongemannen van weg gehouden. Je moet 
ook wel weten dat jonge mensen die gingen 
trouwen, zeker nog in de jaren vijftig en zes-
tig, geen lid van de KPJ konden blijven. Zij 
werden lid van de NCB, de Boerenbond en de 
getrouwde vrouwen gingen bij de Boerinnen-
bond. In de jaren zestig kwamen er ook ande-
re sporten. Voor een deel zijn de boerenzoons 
daar zelf mee begonnen. Binnen de KPJ was 
er al de meerkamp, speelden we handbal, 
deden we aan atletiek. Dat zijn later aparte 
verenigingen geworden, los van de KPJ dus. 
De KPJ  verloor daarmee veel leden.”

Behalve die jaarlijkse sportdag op een mooie 
zondagmiddag in juni was er ook een geza-
menlijke Culturele Dag. Onder leiding van de 
kapelaan, of de pastoor, waren er in de win-
termaanden bijeenkomsten in het daarvoor 
bestemde parochiehuis. Die vormingsavon-

den droegen bij aan de gezonde geestelijke 
ontwikkeling van de plattelandsjeugd. Daar-
voor werden er lezingen georganiseerd en 
werd er geoefend voor toneelvoorstellingen. 
Die werden dan steevast opgevoerd in de 
maanden maart en april. In die verzuilde tijd 
droeg de kerk zo nadrukkelijk bij aan de zorg 
voor de lichamelijke en geestelijke ontwikke-
ling van de plattelandsjeugd. 

Bij deze oefenavond in Hapert is er geen pas-
toor aanwezig. Het is en blijft een groepje ou-
dere mannen die elkaar blijkbaar al lang ken-
nen. Ze praten graag met elkaar, ze drinken 
samen koff ie of thee, ze doen een uurtje aan 
gym en drinken als afsluiting een biertje. 

Piet sluit ook af: “Inderdaad, er komen geen 
jongere leden meer bij onze club. Er gaan er 
alleen maar af, de ouderen sterven. We willen 
best nog wel eens optreden met een demon-
stratie. Mensen kunnen mij daarvoor gerust 
bellen (0497-385303). We hebben prachtige 
herinneringen. Zo zijn we een keer voor een 
demonstratie in het openluchtmuseum in 
Arnhem geweest, samen met de afdelingen 
van Bergeijk en Reusel. Mooi was dat. Daar 
deden we ook mee aan het touwtrekken. De 
afdeling Reusel was één van onze tegenstan-
ders. Wij hebben die wedstrijd toen gewon-
nen. Daar hebben we gelukkig nog foto’s van. 
We hebben sowieso veel foto’s. Ik heb thuis 
alles bewaard, alles moet in goede staat zijn. 
Daarom zoek ik nog iemand die onze vlag 
goed kan repareren.... Maar ondanks dat, 
de Jonge Boerenstand is al lang niet zo jong 
meer. Het is meer iets van oudere mensen, 
van dingen die voorbijgaan.”

Ritmische gymnastiek voor senioren
Piet Wouters houdt de traditie van de KPJ in ere

Instructeur Piet
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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.

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.

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.

Omafiets, 28 inch wielen, verlichting en slot, 
rijdt goed, € 50,-. 4 Michelin autobanden, 195-
65-15, 6-7 mm profiel, € 60,-. Tel. 06-45558565.

Open boekenkast-wandpaneel, h. 1,65, br. 0,90, 
d. 0,25. Taupe kleur. Tel. 06-42825460.

Lexmark kleurenprinter, z.g.a.n. € 25,-. Bladel,
tel. 06-38710693.

Damesfiets, lage instap, uiterste prijs € 450,-.
Tel. 0497-384692.

2 nieuwe, bijna witte overgordijnen met lichte 
print (bladeren). L 1,40 x 2,00 m en L 1,40 x 1,50 
m. Samen € 100,-. Casteren. Tel. 06-49507923.

Eikenhouten secretaire. Vraagprijs: € 100,-.
Tel. 06-36464591.

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

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

GEZOCHT: Landbouwgrond, regio Bladel, 
goede prijs. Tel. 06-23809981.

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 4 uur 
per week in Lage Mierde. Tel. 06-22978759.

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: Trampoline, 240 cm 
doorsnede, in Hooge Mierde. Tel. 06-54974570.

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

GRATIS AF TE HALEN: Rollator, i.z.g.st. 
Tel. 06-83041777.

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.

GEVRAAGD: 50 betontegels, 30 x 30 cm. 
Worden afgehaald. Tel. 06-33778267.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GRATIS

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

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

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 
optreden ook menige bezoeker van de we-
kelijkse 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

HAPERT - Op zondag 23 april, vanaf 13.30 
uur, verzorgt het Kempisch Senioren Or-
kest het jaarlijks terugkerende Lente-
concert. Als gastmuzikanten zijn Die 
Stall-Freunde uit Wintelre uitgenodigd. 
Het concert wordt gehouden in het MFA 
Hart van Hapert aan de Oude Provinciale-
weg 21 in Hapert. 

De natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Er 
komt weer kleur in de tuinen en parken. Je 
ziet de bloembollen ontluiken tot volle, kleuri-
ge bloemen. De krokussen, tulpen en narcis-
sen staan parmantig te bloeien. Lammetjes 
dartelen door de wei en de koeien maken 
bokkesprongen als de staldeuren opengaan. 
Het is niet alleen de natuur die weer ontluikt, 
maar ook de mensen laten blijken dat men 
blij is dat het weer lekker weer wordt. Door 
de week zie je steeds meer ‘grijs’ fietsend en 
wandelend op pad gaan. Een mooie gelegen-

heid voor het Kempisch Senioren Orkest om 
muzikaal de lente te verwelkomen.

Het Kempisch Senioren Orkest bestaat uit 
zo’n 50 muzikanten. In verband met de tijde-
lijke afwezigheid van de vaste dirigent staat 
het orkest nu onder leiding van gastdirigent 
Gerard Smits. Naast het optreden van het 
Kempisch Senioren Orkest zullen ook Die 
Stall-Freunde uit Wintelre een gedeelte van 
de middag muzikaal invullen. Die Stall-Freun-
de brengen hoofdzakelijk originele Tsje-
chische muziek ten gehore en staan onder 
leiding van Peter Camps.

Om het prachtige Kempische Senioren 
Orkest in stand te kunnen houden zal er in 
de pauze een kleine loterij worden gehouden. 
Het optreden begint om 13.30 uur in het MFA 
Hart van Hapert. Iedereen is van harte wel-
kom en de toegang is gratis.

Lenteconcert Kempisch Senioren Orkest
Gastmuzikanten: Die Stall-Freunde

Kempisch Senioren Orkest

Die Stall-Freunde

MIDDELBEERS - Als 
Stichting Minderva-
lidendag zijn we ver-
heugd om weer een 
Truckrun te mogen or-
ganiseren op zaterdag 
22 april voor onze doel-
groep uit de omgeving 
van de Beerzen. 

We zijn blij dat we ook dit jaar weer enthousi-
aste chauff eurs, bedrijven, verkeersregelaars 
en vrijwilligers bereid hebben gevonden om 
deze dag tot een succes te maken. We wil-
len hen dan ook alvast hartelijk danken voor 
hun inzet en we willen er voor onze 50 deel-
nemers en hun eventuele begeleiders een 
mooie dag van maken. We hopen natuurlijk 
op veel publiek langs de route. 

De stoet vertrekt om 10.30 uur vanaf het in-
dustrieterrein in Middelbeers en zal zijn weg 
volgen door de Kempen. Rond de klok van 
15.30 uur zijn we weer terug in Middelbeers.

2e editie Truckrun Stichting 
Mindervalidendag de Beerzen
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Petrusklepel
In de Chrismamis (de Mis waarin de Oliën 
worden gewijden voor de sacramenten) haal-
de mgr. De Korte een Vlaamse professor aan 
die zegt: ‘Vroeger hadden de mensen een 
ondiep geloof; nu hebben ze een ondiep on-
geloof.’ De bisschop ziet kansen om mensen 
weer te verrijken met het geloof. Ze zijn niet 
principieel tegen, maar gaandeweg van de 
kerk weggegleden. Verder zei de bisschop 
dat we geen sociale instelling zijn, maar een 
geloofsgemeenschap rondom Christus. Dat 
gaan we samen weer beleven op zaterdag 
22 april. Dan zal de Monseigneur de Severi-
nuskapel en het altaar in de MFA inzegenen. 
Dat was er nog niet van gekomen, omdat de 
sacristie niet klaar was. Van harte welkom, 
om 17.30 uur. Er is na afloop worstenbrood. 
En waarschijnlijk mag u gerust aansluiten bij 
de rondleiding die de bisschop krijgt door het 
Hart van Hapert. 

Pastoor Schilder

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

Beloken Pasen
Zondag 16 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Maandag 17 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 18 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 19 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie
                 Bijbeluurtje vervalt 

Donderdag 20 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk, St. Jorisdag
- Voor de overleden en levende leden 
  van Gilde St. Joris

Vrijdag 21 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 22 april
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

3e Zondag van Pasen
Zondag 23 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 22 en 23 april)

Bladel:
- Voor de overleden leden van St. Joris 
  vanwege patroonsdag van St. Joris Bladel
- Levende en overleden Gildebroeders 
  en -zusters van Gilde St. Joris Hapert
- Mevrouw Van de Pas-van Hoof

Casteren:
- Uit dankbaarheid

Hapert:
- Pastoor van Vroonhoven

Hoogeloon:
- Harrie Hoskens en 
  Corrie Hoskens-Leemans (f)
- Marco Laureijs en de ouders Cor en Zus 
  Laureijs-van den Wildenberg (f)
- Cees van Selst en overleden familieleden

Mededeling:
-  Zaterdag 22 april, om 17.30 uur, zal Mgr. De 

Korte de Severinuskapel in het MFA Hart 
van Hapert inzegenen. Iedereen is welkom, 
ook bij de koff ie en het worstenbrood.

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

telefoon 0497-381234. 
Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur. 
Tel. 0497-387618. 
E-mail: kantoor@parochiepetruspaulus.nl 
(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

2e Zondag van Pasen,
Beloken Pasen
Zaterdag 15 april
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Peer van den Borne en overleden familie 
  Jansen-van Limpt 
- Overleden familie Van den Borne-
  van Gisbergen
- Sjaak Maas (nms. KBO)
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel
- Harrie Tielemans en 
  Nel Tielemans-van Diepenbeek

Zondag 16 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(Cantordienst)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Anneke van der Heijden-van Limpt
- An Antonise-Panjoel
- Jo Amting-Halters 
  (nms. KBO Hulsel)
- Overleden ouders Van Hoppe-Claes, 
  overleden kinderen en kleinkinderen
- Joseph Cuijpers 
  (vw. jaargetijde) 
  en Martien Maas

Maandag 17 april
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 18 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 19 april
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 20 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 21 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
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
Zondag 30 april: 10.00 uur. Ds. J. van der Neut uit Bergeijk         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 16 april: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder
Zondag 23 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 30 april: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

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

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

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

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

Carol, namens d’Ouwe Pastorie, Marjo Leijten 
en Lonneke Konings, namens de Zorgboer-
derij Hapert, vormen samen de organisa-
tie van het Mantelzorgcafé Hapert. Met het 
Mantelzorgcafé willen we een plek creëren 
waar ontmoeten de basis vormt. Aan de hand 
van steeds wisselende thema’s willen we 
(gedeelde) ervaringen rondom het geven van 
mantelzorg bespreekbaar maken. Het Man-
telzorgcafé Hapert is er voor alle mantelzor-
gers die binding hebben met Hapert. Dat kan 
zijn dat je zorgt voor iemand uit Hapert, je als 
mantelzorger woont in Hapert of je zorgt voor 
iemand die zorgt ontvangt in Hapert, bijvoor-
beeld op de zorgboerderij. Heb je vragen of 
ideeën met betrekking tot het Mantelzorgca-
fé, stuur dan een mail naar secretaris@deou-
wepastoriehapert.nl

Themabijeenkomst over leven 
met verliesverwerking

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 09.30 uur-11.00 uur: overleg met bestuur SVH
  10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.30 uur-16.30 uur: kienen SVH
  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
  19.00 uur-21.00 uur: Mantelzorgcafé

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

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

AGENDA 

MAANDAG 17 APRIL 
T/M 

VRIJDAG 21 APRIL

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 23 april: 10.00 uur.
- Zondag 7 mei: 10.00 uur.
- Zondag 21 mei: 10.00 uur.
- Zondag 28 mei: 10.00 uur. 1e Pinksterdag.

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

 

Casters Vervoer zoekt met 
spoed 2 chauffeurs

Door het plotseling wegvallen van de vaste chauffeur op de donderdagmorgen, 
is Casters Vervoer met spoed op zoek naar 2 nieuwe chauffeurs. De ritten zijn van 
08.00 tot 12.45 uur. 

De vraag is om eenmaal per 14 dagen op de donderdagochtend het busje te rijden. 

Lijkt het je wat en heb je al eens gedacht om je als vrijwilliger voor de leefbaarheid 
van onze dorpen Hoogeloon, Casteren, Hapert en Bladel en omgeving in te zetten? 
Twijfel niet en bel even voor meer informatie naar telefoonnummer  06-53604382 
of stuur een e-mail naar: castersvervoer@casteren.net

 
Bestuur Casters Vervoer
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www.gooskens.nl

WAAR WE BIJ GOOSKENS BLIJ VAN WORDEN

Knallende uitjes

We zoeken nog aanpakkers die zin hebben in hout!

Bel/app 06-55930173 / 0497 684848
vacatures@gooskens.nl
Check de site voor vacatures en meer info*

Gooskens’ Blijmakers*

P Salaris; logisch!

P Veel vrije tijd! Een 40-urige werkweek met 

24 snipperdagen en max 23 roostervrije dagen

P Gezonde werk-prive balans

P Uitzicht op vast dienstverband

P Fulltime en parttime mogelijkheden

P Fruit van de zaak

P De vetste bedrijfsfeesten

P Vrijdagmiddagborrels, bouwvakborrel en kerstborrel

P Fijne werkomgeving; aanpakken met weinig stress

P Belachelijk groot kerstpakket

P Volgend jaar een gloednieuw pand in Hoogeloon

P Kempisch mentaliteit = gezelligheid

P 5 extra vrije dagen voor vrijwilligerswerk 

(voetbalkamp, scoutingkamp, kindervakantieweek)

P Personal trainer; onder werktijd werken aan je sixpack

P	 Elektris
che fiets

van de zaak

P (te) gekke uitstapjes met collega’s 

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

Word jij hier ook blij van?

p


