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Door Renate Matthijssen

CASTEREN - Zeven maanden wordt er op 
verschillende fronten druk gerepeteerd. 
In juni moet de spectaculaire voorstelling 
‘Elisabeth, De Rebelse Roos’ in Casteren 
klaar zijn. Iedereen ligt goed op schema 
en inmiddels zijn de repetities gestart 
waarbij de verschillende disciplines wor-
den samengevoegd. PC55 liep binnen bij 
een zondag-repetitie.

Enthousiaste regisseur
Regisseur Alex van Hove heeft zich een flin-
ke klus op de hals gehaald. “Heerlijk”, roept 
hij enthousiast. “Het is zó mooi. Ik ben zo blij 
met het stuk. Toen ik de oude versie, uit de 
jaren ’50, onder ogen kreeg, zei ik dat ik het 
niet wilde doen. Dat was een prachtige voor-
stelling, voor die tijd, maar héél stichtelijk. 
Niet voor deze tijd dus. Pythia Winia kreeg 
de opdracht het stuk te herschrijven en het 
fantastisch geworden. Er lopen een aantal 
verhaallijnen door elkaar, die telkens door 

Elisabeth samen komen. Heel bijzonder. Het 
stuk heeft nog steeds een boodschap, maar 
niet zo dwingend als in de jaren ’50.”

Ze staan er
We maken kennis met Natalia en Sanne, 
twee jonge meisjes die samen de rol van de 
jonge Elisabeth invullen. Een bijzondere rol 
die zeker een verrassing voor het publiek zal 
zijn. Alex: “Ze doen het geweldig. Toneelspe-
len is al een uitdaging en op de manier zoals 
zij het moeten doen, is het helemaal pittig, 
maar ze staan er.” Sanne was er getuige van 
dat haar zusje gevraagd werd voor de rol. 

“Maar zij wilde niet”, vertelt Sanne. “Ik zei 
zachtjes dat ik het wel wilde en toen mocht 
ik het doen. Ik zit al op toneelles dus het past 
bij me. We repeteren nu om en om. Natalia 
en ik spelen allebei de rol drie keer; maar we 
moeten natuurlijk wel net zoveel repeteren.”

In de voorstelling wemelt het van de toneelspelers en figuranten. “De uitdaging is het om die allemaal evenveel aan-
dacht te geven”, legt Alex uit. “Hier blijkt maar weer eens dat íedereen op het toneel belangrijk is, hoe groot of klein je 
rol ook is. Naast de spelers zijn er nog koorleden, een paardrijvereniging en een groot orkest. Zo fijn dat het hele dorp 
zich betrokken voelt en veel inwoners in enige vorm meedoen aan deze productie.”

lees verder op pagina 3

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonneglazen 
op sterkte bij aankoop 

van een nieuwe bril*

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

ACTIE

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

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

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

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

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Huis verkopen?
BEL 0497-369193
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Het verlies van een 
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De Groene Long; 
Hoe het was, hoe het is, 
hoe het wordt
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Smoking Barrels 
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8
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel
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Kunstgebitten 
Reparaties/rebasingen
 Implantaatprothese

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

www.kunstgebit.biz

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

Once in 
a lifetime
Ticketverkoop ‘Elisabeth, De Rebelse Roos’ 
Casteren is gestart; 
repetities liggen op schema
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Hulselseweg 11     Openingstijden:
5531PE, Bladel     Ma. t/m Do.:  09:00 - 18:00 uur
tel: 0497 360215     Vrijdag:            09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:       09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zondag:         12:00 - 17:00 uur

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

acties geldig van
21-04 t/m 27-04-23

KOOPZONDAG 23 APRIL
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

KONINGSDAG 
DO. 27 APRIL
OPEN VAN 09:00 

TOT 17:00 UUR

VOLOP GROENTE- & KRUIDENPLANTEN

NU VOOR

  9,99

7,99

STRUIKMARGRIET
diverse kleuren

excl. sierpot

NU VOOR

  9,99

6,99

TOMAAT
hoogte: ca. 40 cm
potmaat: 13 cm

sterk en compact
excl. sierpot

NU VOOR

  44,99

37,99

GROWTABLE
‘easy day‘
incl. kap

NU VOOR

  7,99

5,99

AARDBEI
in sixpack

doordragers

SPAANSE 
MARGRIET

diverse kleuren
2,59 per stuk

NU VOOR

  17,99

13,99

ACTIE

2+1
GRATIS

VLAMSCHAAL
Ø 23cm
geurloos

13 branduren
5,99 per stuk

ACTIE

2+1
GRATIS

ZOMERBLOEIERMIX 
IN HANGPOT

diverse soorten
potmaat: 27 cm

ZOMERBLOEIERMIX NU VOOR

  2,59

1,99

MINI PETUNIA
diverse kleuren
potmaat: 12 cm

EERSEL - Van plaatwerkbedrijf tot houtbe-
werking en van schoonmaak tot apothe-
ker, jongeren in de Kempen hebben wat te 
kiezen als het om een bijbaantje of vakan-
tiewerk gaat. Dat bleek op de succesvolle 
eerste editie van de KOP BijbaantjesMarkt. 
Op het Rythovius College in Eersel bezoch-
ten zeker 200 scholieren de kraampjes van 
35 Kempische ondernemers.  

De eerste BijbaantjesMarkt voor scholieren 
en Kempische ondernemers is onderdeel 
van de Vakroute Kempen die het Kempisch 
Ondernemers Platform samen met onderwijs 
en bedrijfsleven opzet. In plaats van losse 
initiatieven om onderwijs en bedrijfsleven te 
verbinden wordt aan een duurzame basis ge-
werkt, waarmee jongeren tijdens de middel-
bare school vaker in contact met het bedrijfs-
leven komen en een goed beeld krijgen wat 
mogelijk is in hun eigen woonomgeving, de 
Kempen. Een bijbaantje hoort daar natuurlijk 
bij, maar veel jongeren vinden het lastig om 
zomaar binnen te lopen bij een bedrijf om 
te solliciteren. Ook is er geen overzicht van 
bedrijven die jongeren zoeken. De Bijbaan-
tjesMarkt is hier een antwoord op, denkt het 
KOP. En bedrijven en scholieren ontdekten 
tijdens de markt dat het inderdaad zo werkt, 
gezien de vele geslaagde matches. 

Eigenaar Kevin Kessels van Gigant Internati-
onal voorziet samen met zijn collega de ene 
na de andere scholier van een goodybag. De 
jongeren – zeker 20 tot 25 - geven in ruil daar-
voor hun gegevens op, zodat Gigant contact 
met hen op kan nemen. “Hier kan geen mar-
ketingadvertentie tegenop. Bij soortgelijke 
wervingsevenementen die ons meer tijd en 
inzet kosten, krijgen we niet zoveel reacties 

als hier. Er zitten zeker jongeren bij die bij ons 
aan de slag kunnen.” En dat jongeren komen 
aanlopen met een petje van ‘concurrent’ Van 
Ham Tentenbouw, maakt Kessels niet uit. “Er 
zijn hier genoeg scholieren om iedereen van 
vakantiekrachten te voorzien.” De Bruyn Me-
taal houdt de week na de BijbaantjesMarkt 
meteen een open avond voor geïnteresseer-
de jongeren. Femke Bax laat de jongeren in 
hun stand zien dat ze in hun bedrijf ook echt 
technisch aan de slag kunnen. Ook de scha-
kelkasten die Mupa meenam, geven scho-
lieren direct een goede indruk, terwijl even 
verderop Driessen aan de hand van fysieke 
voorbeelden uitlegt wat plaatwerk biedt.

Het KOP nodigde voor de BijbaantjesMarkt 
ook andere sectoren dan alleen de techniek 
uit. Zo trekken de stands van Joris Zorg en 
Oktober veel meiden én jongens. En de Ber-
geijkse apotheek werft scholieren om een me-
dicijnautomaat te bedienen als de vaste krach-
ten vakantie hebben. Horeca en supermarkten 
haakten ook aan. Alle bedrijven vulden vooraf 
een vragenlijst in, die de school en het KOP 
met inbreng van scholieren hadden opgesteld. 
Hiermee wisten de jongeren meteen wat ze 
kunnen verdienen en welke extra’s bedrijven 
bieden, zoals gratis sporten of leuke uitjes. 

Meet & Match event
Want in de Meet & Match voorafgaand aan 
de BijbaantjesMarkt bleek dat jongeren 
vooral werk zoeken dat goed betaald wordt, 
maar dat gezelligheid of iets leren voor een 
deel van de vakantiekrachten ook belangrijk 
is. Bij dit event schoven in de aula van het 
Rythovius ruim twintig bedrijven en 55 scho-
lieren samen aan tafel om te praten over geld 
en werk. Ze luisterden samen met docenten 

eerst naar keynotes van Janiek van der Palen 
van This is Live Group en Ruud Schippers, 
voormalig eigenaar van JAM uitzendbureau. 
Daarna bespraken ze de thema’s in kleine-
re groepjes, een goede kans om meer over 
elkaars belevingswereld te leren. 

Bedrijfsbezoeken en database
KOP en Rythovius werken op verschillende 
manieren samen. Met Rythovius-in-Bedrijf 
bezoeken deze weken vanuit de lessen on-
dernemerschap bijvoorbeeld ook zo’n 250 
scholieren van mavo, havo en vwo Venco-
matic en Suevia. Ook zijn techniekcoaches 

van het KOP actief op de school. Daarnaast 
neemt het Rythovius deel aan de pilot voor de 
doorontwikkeling van de matchingstool voor 
bedrijven- en scholen, het Loket van Jet-Net 
& TechNet. Hierin zijn vanuit het KOP al 150 
bedrijven en alle Kempische scholen aange-
meld. Deze landelijke site wordt momenteel 
doorontwikkeld, en de Kempen is uitgekozen 
als proefregio. Vijf ondernemers en vijf scho-
len krijgen momenteel de kans hun input te 
leveren op het geplande eindproduct. Vanaf 
mei worden alle ondernemers en scholen 
in de Kempen uitgenodigd om (hernieuwd) 
kennis te maken met de gratis database.

Eerste BijbaantjesMarkt groot succes 
voor scholieren en Kempische ondernemers
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Boodschap
Natalia is wel wat publiek gewend. “Ik zit al 
op ‘Me on stage’ en dan treden we ook voor 
een groot publiek op.” De voorstellingen zijn 
voor haar niet spannend. De meiden zijn 
onder de indruk van het toneelstuk. “Voor-
al dat je er als publiek iets van kan leren, is 
mooi”, vinden zij. 

“Het is geschiedenis, voor een deel is het 
echt gebeurd. Je gaat nadenken over je 
eigen leven, door dit toneelstuk. Je leert 
ervan dat je goed moet doen voor anderen, 
dat je daar een goed gevoel van krijgt. Ten-
minste we hopen dat het publiek die bood-
schap begrijpt en daar iets mee gaat doen.” 
De Voedselbank is gekoppeld aan deze 
voorstellingen maar daarover in vervolgarti-
kelen in deze krant meer.

Hele dorp betrokken
In de voorstelling wemelt het van de to-
neelspelers en figuranten. “De uitdaging is 
het om die allemaal evenveel aandacht te 
geven”, legt Alex uit. “Hier blijkt maar weer 
eens dat íedereen op het toneel belangrijk 
is, hoe groot of klein je rol ook is. Naast de 
spelers zijn er nog koorleden, een paardrij-
vereniging en een groot orkest. Zo fijn dat 
het hele dorp zich betrokken voelt en veel 
inwoners in enige vorm meedoen aan deze 
productie.” 

Muziekvereniging Sint Willibrordus is ook 
van de partij. Rita en Bram schuiven aan. 
“In eerste instantie was ik absoluut niet en-
thousiast”, vertelt Rita en Bram is het daar-
mee eens. “Toen ik me er eenmaal in ging 
verdiepen, begon het enthousiasme wel te 
groeien. Het is een prachtig verhaal en nu 
er een beetje zicht komt op het geheel, ben 
ik ontzettend blij dat we deze klus hebben 
aangenomen.”

Tijd om samen te voegen
“Het is nu wel tijd om sámen te gaan re-
peteren”, vult Bram aan. “We hebben onze 

stukken gerepeteerd en nu zijn we toe aan 
het geheel, het samenspel. De muziek vari-
eert van zwaar klassiek – In Paradisum -  tot 
eigentijds – Guus Meeuwis en alles daar 
tussen in. Voor ons waren bijna alle stukken 
wel nieuw dus we hebben echt flink gerepe-
teerd. Daarbij hebben we een dirigent – Gert 
Verrydt – die alles eruit wil halen wat erin zit. 
Terecht hoor, maar soms pittig.” 

De muziek is speciaal voor de gelegenheid 
gearrangeerd. Rita: “Ja, dat was wel ‘leuk’, 
ja. Had ik net een hele partij onder de knie, 
kwam het bericht dat het anderhalve toon 
lager gespeeld moest worden.” Ze kan erom 
lachen. “Ach ja, het ritme en de melodie 
kende ik toen al, hoefde alleen een toontje 
lager te blazen.” 

Filmisch
De hele productie wordt een filmisch geheel. 
Alex: “Het is niet zo dat er constant afwis-
seling is tussen spel en muziek en zang. De 
muziek speelt vaak onder de scènes door.” 
Een mooie uitdaging voor de techniek. “Alle 
vertrouwen”, zeggen de betrokkenen in koor. 

“We hebben een professioneel bedrijf dat 
de productie ‘Oliver’ nu in de Nederlandse 
theaters van techniek voorziet. Dat gaat 
dus helemaal goed komen.” “De muzikan-
ten hebben eerste rangstickets”, vertelt 
Rita. “We zitten op de eerste verdieping in 
het decor, maar of we veel van het spel mee 
gaan krijgen, denk ik niet. We zijn gefocust 
op onze partijen. Goed dat we tijdens de 
repetities kunnen kijken en misschien na-
derhand op de beelden.”

Once in a lifetime
Voor Rita is het bijzonder dat ze mee mag 
doen. “Mijn moeder vertelt regelmatig dat 
ze bij de voorstellingen uit de jaren ’50 be-
trokken was. Voor mij voelt het echt als een 
‘Once in a Lifetime’ event. Zo’n grote pro-
ductie, dat doe je als vereniging niet snel. 
Een prachtige kans dus om deelgenoot van 
te mogen zijn.” Dat is Bram met haar eens. 

Hij is 14 en geniet nu al. “Ik weet dat het heel 
bijzonder is. Ik speel klarinet sinds een paar 
jaar en ben blij dat ik de overstap al heb ge-
maakt naar het groot orkest.” 

Ticketverkoop
Wie nu al enthousiast is, kan terecht op de 
website van ‘Elisabeth, De Rebelse Roos’. De 
ticketverkoop is gestart en de verwachting 
is dat die hard zal lopen. 

De voorstellingen zijn op 23, 24, 30 juni en 
1 juli om 19.30 uur. De voorstellingen van 25 
juni en 2 juli beginnen om 13.30 uur. Kaarten 
kosten € 10,- voor bezoekers tot 12 jaar en 
€ 20,- voor iedereen vanaf 12 jaar. 

Ticket is inclusief welkomstdrankje. Op 
social media zijn de vorderingen van de 
productie te volgen. Ga op Facebook of 
Instagram naar ‘De Rebelse Roos’ en volg 
het account.

www.derebelseroos.nl

vervolg van pagina 1

DE REBELSE ROOS

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 websiteMarkt 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

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

LAATSTE WEEK 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. 

Oude Provincialeweg 58

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

10% KORTING 
ÉN ER ZIJN DIVERSE 4 = 3 AANBIEDINGEN 

*  *  *  *  * 
WORSTENBROODJES 6 HALEN = 5 BETALEN

ZOLANG DEVOORRAAD STREKT

*  *  *  *  * 
ZATERDAG 22 APRIL GELEGENHEID TOT AFSCHEID

ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE EN EEN LEKKERNIJ
NOL , MIA EN PERSONEEL WIELAND BEDANKEN U ALLEMAAL 

VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN EN WENSEN BAKKER VAN HEESWIJK 
VEEL SUCCES MET DE VOORTZETTING VAN DE WINKELS!
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De gemeen-
te Eersel heeft 
gronden aan-
gekocht aan de 
noordzijde van 
Vessem. Voor 
woningbouw is 

circa 5 hectare grond gekocht. Daarnaast 
heeft de gemeente nog grond gekocht 
voor verdere natuurontwikkelingen en 
voor recreatie. Zo kan het groene karakter 
van het dorp behouden blijven. 

Met deze aankoop kan de gemeente verdere 
plannen maken voor woningbouw in Vessem. 
Hoeveel woningen er komen is nog niet be-
kend. Dat wordt pas duidelijk als de plannen 
concreter worden. De gemeente is met de 
omwonenden in gesprek en zal ook het dorp 
bij de plannen betrekken. Wethouder Léon 
Kox is blij dat de koop rond is. “Dit betekent 
een mooie stap voorwaarts voor Vessem”, 
aldus Kox.

Ruimte voor starters
Wethouder Steven Kraaijeveld is blij dat hij 
nu verder kan met dit plan. De gemeente  
was voor Vessem al langere tijd op zoek naar 
een geschikte uitbreidingslocatie voor wo-
ningbouw. “Met deze aankoop kunnen we 
samen met het dorp toewerken naar een 
mooie woonwijk die ook voor Vessem gaat 
zorgen voor beweging op de woningmarkt. 
Waar ruimte komt voor de jongeren die graag 
in het dorp blijven wonen, maar waar we ook 
de natuur de ruimte geven”, aldus Kraaijeveld. 

Stapsgewijs woningen toevoegen
De krapte op de woningmarkt houdt aan, 
ook in Eersel. De gemeente werkt daarom 
voortdurend aan plannen om stapsgewijs 
aan iedere kern in onze gemeente woningen 
toe te voegen. Van individuele plannen van 
inwoners tot het mogelijk maken van andere 
vormen van woningbouw, zoals ‘Tiny Houses’ 
of ‘pré-mantelzorgwoningen’. Daarnaast blij-
ven we natuurlijk ook vooruit kijken. Dat be-
wijzen we met de grondaankoop in Vessem 

of met de uitbreiding in Eersel Zuid met de 
wijk Veldhoek. Allemaal stappen op weg naar 
meer woningen. 

Hoe nu verder?
Voor Vessem zijn we gelukkig ook weer een 
stap verder. We hebben een prachtige gron-
daankoop kunnen doen. Zo hebben we meer 
in eigen hand. Ook de provincie kijkt met 
positieve belangstelling uit naar de verdere  
plannen. Samen met het dorp en directe 
omgeving gaat de gemeente een gebieds-
concept ontwikkelen. Er volgen nog allerlei 
verplichte onderzoeken van het milieukundig 
tot archeologisch onderzoek alvorens de ge-
meenteraad beslist over een wijziging van het 
bestemmingsplan. De hoop is dat er in 2025 
gestart kan worden met de daadwerkelijke 
bouw. Op eersel.nl/vessem-noord kunnen 
geïnteresseerden het proces in de gaten  
houden.

LOKAAL

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 •  www.sneldersconsulting.nl
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De muziek van je leven en de hits van gisteren

..NNLL

110055..77  FFMM    

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

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

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

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert
Gemeentehuis Bladel Markt 21 Bladel
Visit Bladel Markt 21A Bladel
Tuincentrum Groenen Hulselseweg 11 Bladel
De Houtwinkel Industrieweg 3 Bladel
Boerderijwinkel De Hooiberg Bredasebaan 20 Bladel
Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon
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 

Gemeente koopt grond in Vessem voor 
woningbouw en natuurontwikkeling

Liederentafel Vrij en Blij Eersel zoekt een dirigent(e)
EERSEL - Liederentafel Vrij en Blij Eersel is een enthousiast, gezellig gemengd koor 
in de gemeente Eersel en is op zoek naar een dirigent(e) die ons koor kan begeleiden. 
Bovendien zijn mannen en vrouwen van harte welkom om ons koor te versterken.

Ons repertoire bestaat uit het Nederlandstalige en andere bekende liedjes. Wij repeteren 
op woensdagavond in de oneven weken in zaaltje ’t Wiekske in de Koperwiek in Eersel 
(aanbellen op nummer 1). Voor meer informatie kun je bellen naar onze secretaris op 
nummer 06-31969450.

REUSEL - In Nederland bestaat een lande-
lijke Oogvereniging. Een vereniging waar 
je terecht kunt voor al je vragen over ogen, 
zien en niet (goed) zien. Ze delen informa-
tie, ervaring en kennis om een samenle-
ving te bouwen waarin iedereen kan mee-
doen. En ze bestaan 10 jaar!

Als onderdeel van de landelijke vereniging 
kunnen blinden en slechtzienden in Brabant 
rekenen op een actieve Oogvereniging. Met 
maar liefst 12 oogcafés, een Internationale Dag 
van de Witte Stok en een eigen Facebookpagi-
na zorgen ze voor lotgenotencontact. “Want”, 
zo legt Karin Hoefmans uit, “er komt veel op je 
af als je slechter gaat zien en dan is het fijn om 
met lotgenoten hierover te kunnen praten.” De 
Oogvereniging Brabant zorgt daarnaast voor 
informatie, voorlichting en belangenbeharti-
ging van de visueel beperkten in Brabant. 

Om het 10-jarig bestaan van de landelijke 
Oogvereniging te vieren, hebben ze iets spe-
ciaals bedacht: de Oogverblindende Brabant-
se Oogdag op zaterdag 13 mei. Voor € 17,50 
(leden € 12,50) kan iedereen met een visuele 
beperking, maar ook zeker overige geïnteres-
seerden, een hele dag deelnemen aan lezin-
gen, presentaties en workshops. Alles met 
als doel om op een leuke, interactieve manier 
geïnformeerd te raken. Zo zijn er lezingen 
over digitale toegankelijkheid, werken met 
een visuele beperking en Visio. Deelnemers 

kunnen ontdekken hoe je kunt schilderen met 
licht en worden bijgepraat over verschillende 
oogziekten, ontwikkelingen en behandelin-
gen. Er zijn diverse standhouders, buiten is 
een ervaringsparcours en je kunt zelfs deel-
nemen aan een ontspannende stoelmassage. 
De prijs is inclusief een lunch en koffie of thee 
met iets lekkers. De organisatie heeft er alles 
aan gedaan om het de bezoekers naar hun 
zin te maken!

Leuk detail is dat de Reuselse Aline Timmer-
mans-van Herk aanwezig is met haar pren-
tenboek ‘Lientje Leeuw naar de ogendokter’. 
Wat ze graag voor de koper signeert. Natuur-
lijk is zij tevens bereid om haar ervaringen, als 
jonge moeder met kokerzicht, te delen met 
anderen. Want het allerbelangrijkste van alle 
initiatieven blijft: elkaar ondersteunen, van 
tips voorzien en met elkaar van gedachten 
wisselen om samen een zo fijn mogelijk leven 
te leiden met de beperkingen die er zijn.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer infor-
matie? Dan kun je terecht bij brabant@
oogvereniging.nl of 06-45378977 (Marieke 
Kooijmans, secretaris), ook voor het comple-
te programma van de dag. Aanmelden kan 
tot en met 30 april via mail of het genoemde  
telefoonnummer. 

Vanaf 10.00 uur zijn de deuren van Boerke 
Mutsaers, waar de dag plaatsvindt, geopend. 
Het adres is Vijverlaan 2 in Tilburg. De dag 
wordt rond 16.15 uur spectaculair afgesloten 
en eindigt rond 16.45 uur. Kosten nog moeite 
zijn gespaard gebleven om alle bezoekers een 
leuke, interessante dag te bezorgen. De orga-
nisatie kijkt er dan ook naar uit om alle belang-
stellenden te ontmoeten op 13 mei. Tot dan!

Reuselse Aline Timmermans op de 
Oogverblindende Brabantse Oogdag
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

Koe Lo Yuk met zoet-zure saus
+ 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

LUYKSGESTEL - Onze eerste zondagwan-
deling staat voor zondag 23 april op de 
wandelkalender. Het is de Lente Bloeiwan-
deling. We starten deze keer bij het ge-
meenschapscentrum Den Eijkholt, Kapel-
lerweg 3 in Luyksgestel.

De routes lopen bijna in het geheel op zand-
wegen of paadjes door het bos en de heide.Er 
is een aantal routes van 7, 12, 16, 21 en 26 km.

De route van 7 km loopt over de Vlieterdijk, 
het Venakkerbosch naar de rustpost, die bij 
het Zwartven is. Vandaar loop je via de Zoe-
ferlooppad weer terug naar het startbureau. 
De route van 12 en 21 km maakt een lus door 
het gebied de Bosscherweijer over leuke 
bospaadjes. 

De 16 en 26 km gaan over de Blekerheide, dit 
is een Belgisch natuurreservaat. Het is een 
van de laatst overgebleven heidegebieden 
in Lommel. Verder loop je langs de grens ( je 
komt langs grenspaal 191 en 192) naar het na-
tuurgebied de Stevensbergen. Dit is een klein 
natuurgebied van 24 ha en ligt 40 m boven 
NAP. De heide en stuifduinen zijn restanten 
van de Kempische Heide, die grotendeels is 
ontgonnen om land- en bosbouw mogelijk te 
maken. In het open deel van het gebied komt 
de gladde slang en de leventbarende hagedis 
voor.

Afstanden en starttijden: 7 km van 08.00 tot 
14.00 uur, 12 km van 08.00 tot 13.00 uur, 16 km 
van 08.00 tot 12.00 uur, 21 km van 08.00 tot 
11.00 uur en 26 km  van 08.00 tot 10.00 uur.

Lente Bloeiwandeling 
van WSV De Grenslopers

KNEGSEL - De leegstaande pastorie van 
Knegsel en de grote tuin die eromheen 
ligt, vormen in juli het decor van een nieuw 
openluchtspektakel van Theater ’t Ros. 
Opnieuw is er gekozen voor een Kempisch 
verhaal en wel dat van de Eerselse gebroe-
ders Hoeks. 

Deze boerenzonen, Jan en Janus, boden in 
de Tweede Wereldoorlog onderdak aan en-
kele vluchtelingen, maar werden verraden en 
moesten dat met de dood bekopen. In Eersel 
is er een straat naar de twee vernoemd en 
oud-journalist Jasper van der Schoot schreef 
er vier jaar geleden een boek over: ‘Het lot 
van de gebroeders Hoeks’. Zo gaat ook het 
theaterstuk heten. De regie is in handen 
van Jules Keeris, die twintig jaar geleden op 
9-jarige leeftijd al meedeed aan het eerste 
openluchtspektakel van ’t Ros. Inmiddels 

timmert hij als cabaretier, acteur en zan-
ger aan de weg. In de coronatijd, toen zijn 
theaterwerk toch zo goed als stillag, zette hij 
de eerste stappen richting deze nieuwe uit-
daging. Hij benaderde Glenn Markestein uit 
Tilburg voor het schrijven van een script en 
vond vriend en oud-dorpsgenoot J.W. Roy 
bereid om de muziek te componeren en 
enkele liedjes te schrijven. 

Als decor voor het theaterstuk gaat de ach-
terzijde van de leegstaande pastorie van 
Knegsel dienstdoen. De grote tuin achter 
de pastorie biedt voldoende ruimte voor 
tribunes, waar ruim 300 mensen kunnen zit-
ten. Theater ’t Ros gaat het stuk opvoeren 
op 7, 8, 9, 12, 14, 15 en 16 juli. Kaarten kosten 
€ 18,00 en zijn vanaf 24 april te bestellen via 

www.theatertros.nl

Theater ’t Ros brengt het verhaal 
van Jan en Janus Hoeks

Vader Ad en zoon Jules Keeris met J.W. Roy
(foto: Ans Ketelaars)

CASTEREN - Op zondag 30 april vindt 
weer de jaarlijkse vogelwandeling plaats, 
georganiseerd door IVN-afdeling Kempen-
land-West. De mensen die mee willen wan-
delen moeten wel vroeg uit de veren, want 
de gidsen vertrekken reeds om 06.00 uur 
vanaf het pleintje voor de kerk in Casteren. 

Vandaar wordt per auto naar natuurgebied 
De Grijze Steen gereden. De wandeling door 
dat gebied duurt vervolgens tot ongeveer 
08.30 uur. Deelname is ook deze keer weer 
gratis en iedereen is van harte welkom!

In natuurgebied De Grijze Steen (en naas-
te omgeving) is een grote variatie aan bio-
topen en biotoopjes te vinden. Het gebied 
biedt daardoor levensmogelijkheden aan een 

grote verscheidenheid aan vogelsoorten; een 
ideale plek dus om in het voorjaar naar vogels 
te gaan kijken en luisteren. En luisteren naar 
vogels kun je het best doen rond zonsop-
komst, want dan is de (voorjaars)zang van de 
meeste soorten op zijn uitbundigst. Daarom 
gaan wij voor onze vogelwandeling ook deze 
keer weer vroeg op pad. 

Van zwartkop tot wielewaal en van boom-
pieper tot kleine bonte specht... Mogelijk 
krijgen wij deze soorten op 30 april ook weer 
te zien en/of te horen tijdens de wandeling 
in De Grijze Steen. De moeite en het vroege 
opstaan wordt beslist beloond. Vergeet niet 
om uw verrekijker mee te nemen en houd er 
rekening mee dat het ook eind april net na 
zonsopkomst nog behoorlijk fris kan zijn.

Vogelwandeling door 
natuurgebied De Grijze Steen

Inritten-
verkoop 
Reusel

REUSEL - Op Koningsdag donderdag 
27 april heeft buurtvereniging D'Ekker 
uit Reusel weer hun jaarlijkse inritten-
verkoop.

Van 10.00 tot 16.00 uur zullen vele inrit-
ten behorende bij D'Ekker aan de Kruis-
straat, Marialaan, Weijererf, Plonderijen 
weer vol staan met de allerlei spullen. 
Struin rustig door de buurt en de straten 
op zoek naar de leukste spullen.

Garagesale 
BV de Biezen 

en 
Rond den Tip

BLADEL - Dit jaar hebben Buurtver-
eniging de Biezen en Rond den Tip de 
krachten gebundeld om samen één 
geweldige garagesale te organiseren. 
Deze zal plaatsvinden op zondag 7 
mei, van 10.00 tot 14.00 uur.

In  de volgende straten worden de spul-
len verkocht: Europalaan, Van Dissel-
laan, Vogelwikke, Helleneind, Gozelinus-
bocht, Kamille, Helmkruid en het veldje 
bij Podium10, 
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Lente…. 
We moeten er dit jaar lang op wachten. 
Deze stamppot is wat lichter dan bijvoorbeeld 
een wortelstamp en daarom het hele jaar door 
lekker. Dus of het nu hagelt, regent, koud is of 
de zon schijnt, wij eten stamppot!

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

Lente Stamppot

Ingrediënten
•  1 kg kruimige aardappelen
•  100 gr baby spinazie
•  85 gr rucola
•  75 gr geraspte kaas
•  1 lente ui
•  25 gr boter
•  100 – 150 ml melk

•  1 kg kruimige aardappelen
•  100 gr baby spinazie
•  85 gr rucola
•  75 gr geraspte kaas
•  1 lente ui
•  25 gr boter
•  100 – 150 ml melk

Voor:  4  personen                           Voorbereiding ≈ 15 min                               Klaar in:  35 min

Bereiding
Schil de aardappelen en snijd ze in vieren. Kook ze gaar in water met een theelepel zout. Hak ondertussen de spinazie en 
rucola wat kleiner. Snijd de lente ui in dunne ringetjes. Giet de aardappels af en stoom even droog. Stamp de aardappelen 
met de boter, kaas en melk tot een romige stamp. Roer de groentes (spinazie – rucola – lente ui) er door en laat 2 minuten 
staan. Roer nogmaals door, de groenten worden wat zachter zodat het beter mengt. Serveer eventueel met wat (zon ge-
droogde) tomaatjes en/of een stukje vlees.

In Winterswijk hebben ze een museum 
dat is gewijd aan de schilder Mondriaan. 
Mondriaan kent u, neem ik aan. Hij is die 
man van het rood, blauw en geel en meer 
nog, de man van de miljoenen euro’s. Kan 
ons kind ook, heet het vaak op feestjes, 
waarmee bedoeld wordt dat bij kind noch 
schilder sprake is van een tot in de miljoe-
nen reikende begaafdheid. Met de nadruk 
op de laatste.

In Winterswijk gaat het niet over rood, 
blauw en geel. Daar gaat het over de vroege 
jaren van de schilder. Het museum, Villa 
Mondriaan geheten, is gevestigd in het 
huis waar de schilder aan het eind van de 
negentiende eeuw een paar jaar woonde 
en waar hij leerde tekenen en schilderen 
van zijn vader, Pieter Cornelis Mondriaan, 
en zijn oom Frits, die er in zijn vrije tijd op 
uit trok om te schilderen. Met hem trok 
Mondriaan in zijn jonge jaren de velden in 
rond Winterswijk om er het landschap en 
het boerenbedrijf te tekenen, een beetje 
zoals Joseph Gindra dat deed bij ons. En 
zoals ook de jonge Van Gogh dat deed, 
wiens vroege werken vorig jaar te zien 
waren in het Noord-Brabants Museum. 
Je bent geneigd om in hun beider vroege 
werk sporen te zoeken van het latere. Het 
ontleent zijn charme en, kunsthistorisch, 
zijn belang aan wat later kwam.

Het huis van de familie Mondriaan stond 
in de goeie buurt, aan de rand van het 
centrum. Aan de achterkant zag het uit op 
de Winterswijkse Jacobuskerk. Op een van 
Mondriaans tekeningen zie je het godshuis 
door de takken van een appelboom, rechts 
ervan. Die boom, zo vertelt mij de als 
vrijwilliger aan de villa verbonden Iraanse 
Nederlander, markeert Mondriaans ont-
wikkeling naar het abstracte. Hij heeft hem 

meer dan eens getekend, aanvankelijk 
naar de natuur maar naarmate zijn ideeën 
evolueerden, steeds abstracter. Aan het 
begin van Mondriaans werdegang naar 
het absolute, stond een appelboom, aldus 
de Iraniër. Ik had het niet mooier kunnen 
zeggen.

Achter in de tuin zag ik een appelboom 
staan. Het was niet de originele, volgens 
de Iraniër. Die was lang geleden al gerooid. 
Deze was tien jaar geleden geplant door 
een Winterswijkse tuinman. Op de verkeer-
de plek. De Iraniër wond zich op. ’s Zomers 
zag je heel de kerk niet. En belangrijker 
nog: de boom stond ook niet op de plek 
waar Mondriaan hem had vereeuwigd (al 
had die hem in de winter getekend, zonder 
bladeren en later, in zijn drang om al het 
overbodige te schrappen, ook zonder kerk). 
Hij had de tuinman en de directie er inder-
tijd uitdrukkelijk op gewezen (en hij niet al-
leen, niemand minder dan prinses Beatrix 
was hem bijgevallen toen ze het museum 
was komen bezoeken) maar het mocht niet 
baten. De benepen-pragmatische, ecoma-
ne tuinman hield stug vol dat de huidige 
plek voor de boom de beste was.

Toevallig was de tuinman er ook toen ik er 
was. Hij was bezig de door de majesteit en 
de Iraniër versmade appelboom te snoeien. 
Ik zag hoe de Iraniër naar buiten liep en 
hem aansprak. Hij drukte hem zijn smart-
phone onder de neus en wees over zijn 
schouder naar de plek waar de boom had 
moeten staan. Waarop de tuinman een tak 
opraapte en die beurtelings horizontaal en 
verticaal hield, alsof hij heus wel begreep 
waar het bij Mondriaan om draaide. 

U heeft hem nog eens gewezen op zijn 
vergissing?, vroeg ik de Iraniër. Nee, zegt 
deze, ik heb hem gevraagd hoe je een 
appelboom het beste kunt snoeien. Ik heb 
er thuis ook een. Altijd alleen de verticale 
takken snoeien, legt-ie uit, twee vingers 
van zijn ene hand omhoog stekend en 
die afknippend met de andere. Voor een 
optimale appeloogst.

Huig

Mondriaans boom

column

BLADEL - Maakt u zich weleens zorgen 
over uw geheugen, of over dat van iemand 
uit uw omgeving? U bent niet de enige. 
Daarom is er GeheugenKracht, verzorgd 
door vrijwilligers van Alzheimer Neder-
land, afdeling Zuidoost-Brabant. Deze vrij-
willigers verzorgen een bijeenkomst in de 
Bibliotheek van Bladel, Markt 4, op woens-
dag 10 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Het doel van GeheugenKracht is om mensen 
in de onzekere fase van beginnende geheu-
genproblemen te informeren en de weg te 
wijzen. 

Tijdens de bijeenkomst van GeheugenKracht:
-  Krijgt u informatie over hoe het geheugen 

werkt en waardoor er problemen kunnen 
ontstaan.

-  Wordt het verschil besproken tussen ‘nor-
male’ vergeetachtigheid, geheugenverlies 
door dementie en milde cognitieve stoornis 
(MCI). 

-  Is er veel ruimte om vragen te stellen, erva-
ringen en zorgen te delen.

-  Zijn er boeken en ander informatiemateriaal 
beschikbaar.

-  Krijgt u praktische tips bij milde geheugen-
problemen.

De toegang tot deze interessante bijeen-
komst is gratis. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus vooraf aanmelden 
is noodzakelijk. Dit kan via de agenda van 
Bibliotheek Bladel op www.bibliotheekde-
kempen.nl. U kunt zich ook aanmelden aan 
de balie van de Bibliotheek in Bladel.

Informele bijeenkomst 
GeheugenKracht 
Alzheimer Nederland

HOOGELOON - Maandag 10 april reisden 
we met St. Joris Showband af naar het Bel-
gische dorp Hervé, net onder de rook van 
Luik. Daar vond de halfvastenstoet ‘Caval-
cade de Hervé’ plaatst, waar St. Joris een 
te gekke set speelde. 

De pret begon al voordat we op de plaats van 
bestemming waren. In Hervé waren wegens 
de festiviteiten bijna alle wegen afgezet. De 
behulpzame bewaking kon helaas niet vertel-
len hoe de hele band op de startlocatie moest 
komen. Vervolgens kwam de bus vast te zit-
ten in een krappe, hellende bocht. Daar moest 
zelfs de politie eraan te pas komen om de ei-
genaar van een geparkeerde auto te vinden, 
zodat die verplaatst kon worden en de bus de 
bocht alsnog kon maken. Uiteindelijk kwam de 
hele band met de nodige vertraging aan bij de 
kleedruimte, waarna we met het hele gezel-
schap naar de startplek in de optocht liepen. 
Ook dat ging met de nodige hindernissen. De 
weg lag bezaaid met paardenpoep van de 
Belgische knollen die voor de meeste wagens 

gespannen waren. Omdat we achteraan in de 
optocht liepen, kun je wel voorstellen hoe de 
route eruit moet hebben gezien...

Het duurde even voordat we konden ver-
trekken, maar toen we eenmaal aan de gang 
waren wisten we weer waarom we zo’n leuke 
hobby hebben: volop het aanwezige publiek 
langs de route entertainen. Overal stonden 
veel enthousiaste mensen. Daar doen we het 
natuurlijk allemaal voor! Vooral ons nieuwe 
nummer ‘Demasiado Corazon’ viel goed bij 
hen in de smaak. Na een heuvelachtige op-
tocht door het dorp, genoten we na van heer-
lijke Belgische patatten en een welverdiend 
Belgisch biertje.

Natuurlijk was het ook op de terugweg nog 
lang gezellig in de bus, zeker na het heugelijke 
nieuws dat onze trombonist Dion voor het 
eerst vader is geworden. Op zaterdag 22 april 
zijn we weer te bewonderen bij de Corso van 
de Bollenstreek, in de buurt van Sassenheim. 
Tot dan!

Geslaagde optreden St. Joris Showband 
met halfvastenstoet ‘Cavalcade de Hervé’
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Chinees- Indisch Specialiteitenrestaurant

De Chinese Muur

Maandmenu 1
• kipfilet met champignons

• Tjap Tjoy met kipfilet
• Gebakken visfilet met zoetsure saus

• Babi pangang
• Mini loempia’s (6 stuks)

• Saté (2 stuks)
• Nasi
• Bami                                                                                                                        

• Kroepoek

€ 26,- voor 2 pers.

Maandmenu 2
• kipfilet in knoflooksaus

• Koe Lo Kai
• Babi pangang
• Foe Young Hai

• Mini loempia’s (8 stuks)
• Saté (2 stuks) 

• Nasi
• Bami                                                                                                                        

• Kroepoek

€ 28,50 voor 2 pers.

Schoolstraat 24 - Reusel - Tel. 0497-641736 (vanuit België 0031-497641736)

UIT DE KAART BESTELLEN IS ALTIJD MOGELIJK

Wij zijn vanaf 1 April 2023 weer geopend!

Heb je
ondersteuning
nodig b�  de zorg
voor je naaste? 

Kosten 
Mantelzorgondersteuning wordt aangeboden vanaf 
€34,50 per uur. Er is een extra toeslag voor avonden, 
weekenden en feestdagen.

Interesse? 
Neem dan contact op met onze collega’s van de 
Servicedesk via servicedesk@zorginoktober.nl of 
bel naar 088 245 77 95. We gaan graag met je in 
gesprek. 

zorginoktober.nl

Nieuw in de Kempen:
Mantelzorgondersteuning aan huis door 
ouderenzorgorganisatie Oktober!
De mantelzorger wordt ondersteund b�  de zorg
voor z� n of haar naaste. De ondersteuner kan taken 
overnemen, zoals: 
• Samen boodschappen doen of koken;
• Regelen van vervoer naar een afspraak;
• Samen op pad naar b� voorbeeld een museum
 of theater;
• Gezelschap houden; 
• Oogje in het zeil service.

Het kan allemaal, in afstemming met jou en je naaste. 
We bieden namel� k mantelzorgondersteuning op 
maat, waarb�  jouw wensen en behoeften en die 
van je naaste centraal staan. Je naaste heeft geen 
zorgindicatie nodig om gebruik te maken van de 
ondersteuning.

IN DE KEMPEN

HOOGELOON - Op 4 mei herdenkt ook 
Hoogeloon de slachtoffers van oorlog en 
vervolging om daarna op 5 mei de vrijheid 
te vieren. Evenals vorig jaar vindt er deze 
keer geen gebedsdienst plaats in de kerk. 

De Dodenherdenking begint deze donder-
dag om 19.40 uur met een stille tocht van D’n 
Anloôp naar het Valensplein. Gildebroeders 
dragen de kransen en leden van de scouting 
fungeren als fakkeldragers. Fanfare Wilhelmi-
na, de beide gildes en een afvaardiging van 
de gemeente Bladel zullen aanwezig zijn. Ie-
dereen kan zich bij de stille tocht aansluiten. 
Intussen zal klokgelui de tocht begeleiden. 

Om 20.00 uur wordt er – net als in de rest van 
Nederland – twee minuten stilte in acht ge-
nomen om de oorlogsslachtoffers te herden-
ken. Aansluitend wordt het verhaal van de 
Hoogeloonse of in Hoogeloon gesneuvelde 
militairen verteld; wordt een getuigenverslag 
van wijlen Kees Swaanen gelezen door zijn 
dochter; worden enkele gedichten uitgespro-
ken; een lied gezongen; het Nederlandse, 
Amerikaanse en Engelse volkslied gespeeld; 
is er een vaandelgroet door beide gildes en 
vindt de kranslegging plaats bij het oorlogs-
monument. Het 4 mei Comité Hoogeloon 
roept alle inwoners op om op 4 mei de hele 
dag de vlag halfstok te hangen.

De viering in Hoogeloon sluit aan bij het jaar-
thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: 
‘Vrijheid deel je met elkaar’.

4 mei Doden-
herdenking 
in Hoogeloon
‘Vrijheid deel je met elkaar’

Op de plek waar nu nog CC De Kei staat zijn 
de voorbereidingen gestart voor een multi- 
functionele accommodatie (kortweg een 
MFA). De voorbereidingen voor de nieuw-
bouw zijn nagenoeg afgerond en dat geldt 
inmiddels ook voor de aanbesteding van de 
nieuwbouw en sloopwerkzaamheden. 

Wethouder Peter van de Noort: “Na jaren van 

voorbereiding en gesprekken met gebruikers 
is het nu zover: we starten binnenkort met 
de werkzaamheden voor de realisatie van de 
MFA. Dat wordt dé plek in Reusel waar veel 
culturele en maatschappelijke organisaties 
een ‘thuis’ gaan vinden. We zijn dus op het 
moment aangekomen dat we als gemeente 
en exploitatiestichting kunnen melden dat 
we in de week van 1 mei de laatste activitei-
ten zullen organiseren in de huidige Kei. In 
de week daarop start de verhuizing van de 
huidige gebruikers van De Kei naar de tijde-
lijke huisvesting in het gemeentehuis. De Kei 
wordt dan helemaal leeggehaald, zodat in 
vanaf 15 mei de sloopwerkzaamheden kun-
nen beginnen.” 

Met de aannemers worden goede afspraken 
gemaakt om overlast van bijvoorbeeld bouw-
verkeer voor de buren tot een minimum te be-
perken. Die buren worden door de gemeente 
op de hoogte gehouden van de voortgang 
van de werkzaamheden en mogelijke over-
lastmomenten.  

Als alles verloopt volgens planning is het de 
bedoeling dat de nieuwe MFA De Kei medio 
juli/augustus 2024 klaar is voor gebruik.

Op de gemeentelijke website wordt regelma-
tig nieuws geplaatst over de voortgang van 
de nieuwbouw. Je kunt de speciale MFA De 
Kei-pagina vinden via 

www.reuseldemierden.nl/
ontwikkelingen-de-kei

Nieuwbouw MFA De Kei 
nu echt van start
Volgens planning is de nieuwe MFA De Kei medio 
juli/augustus 2024 klaar voor gebruik

De Raad van Commissarissen van WSZ heeft 
Robèrt Kersjes per 15 april 2023 benoemd 
tot directeur-bestuurder. Hij volgt hiermee 
Chris Theuws op, die met pensioen gaat.  

Robèrt heeft zijn sporen in de volkshuisves-
ting ruim verdiend. Na zijn studie bedrijfseco-
nomie in Tilburg is hij eerst 15 jaar werkzaam 
geweest in de commerciële sector. Inmiddels 
werkt hij al bijna 15 jaar in de corporatiebran-
che in verschillende directie- en bestuurs-
functies. Naast dat hij veel inhoudelijke kennis 
heeft, kent hij het werkgebied goed.  Robèrt is 
geboren en getogen in Bergeijk. Samen met 
verschillende partijen en de medewerkers van 
WSZ werkt Robèrt verder aan een goede kwa-
liteit van wonen in de Kempen. Robèrt Gradus, 
voorzitter van de Raad van Commissarissen: 
“Met de komst van Robèrt Kersjes heeft WSZ 
wederom een ervaren volkshuisvester als di-
recteur-bestuurder. We wensen Robèrt veel 
werkplezier en een goede start toe.”

Robèrt Kersjes nieuwe 
directeur-bestuurder 
bij WSZ
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OP KONINGSDAG GEOPEND VAN 11.00-17.00 UUR

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17.30 u

za. van 9 tot 16 u
zo. van 11 tot 17 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

Salvia, Petunia, Begonia,
Vlijtig Liesje, Lobelia,.....

24 stuks  € 7,95

Zeer groot assortiment perkplanten, hortensia’s, vaste planten, 
zomerbloeiers, stekperkplanten, hangpotten en kuipplanten

IN APRIL & MEI IN APRIL & MEI 
ELKE DAG GEOPENDELKE DAG GEOPEND
OOK OP ZONDAG!OOK OP ZONDAG!

Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

REUSEL - Elke week worden er kinderen 
geboren met een energiestofwisselings-
ziekte. Bij ernstige vormen van de ziekte 
overlijdt een deel van deze kinderen al 
voor hun tiende levensjaar en haalt slechts 
één op de drie kinderen de volwassen leef-
tijd. Het is dan ook vreselijk om te horen 
dat er binnen de Kempen in het afgelopen 
jaar meer kinderen erbij zijn gekomen met 
de diagnose stofwisselingsziekte. 

Een genadeloze ziekte, waar nog geen enkel 
medicijn voor is. Het onderzoek naar een me-
dicijn is van levensbelang voor alle kinderen 
en volwassenen die deze ziekte hebben of in 
de toekomst deze vreselijke diagnose krijgen.  
Sinds oktober vorig jaar heeft Marleen van 
de Ven een facebookpagina gemaakt ‘Me-
tabole ziekte de Kempen en omstreken’. Een 
facebookpagina waar ouders met een kind 
met een stofwisselingsziekte elkaar kunt steu-
nen en tips of ontwikkelingen kunnen delen. 
Doordat dit in de regio is kunnen we elkaar 
ook spreken, zo ongeveer één keer in de zes 
weken spreken we af om ergens koffie te drin-
ken. “Het is fijn om lotgenoten te spreken, het 
zijn gesprekken met herkenning en samen 
delen van verdriet”, geeft Esther aan. “En dat in 
je eigen regio is helemaal fijn. Natuurlijk heb-
ben we liever dat dit niet nodig is. Dat er een 
medicijn komt die onze kinderen kan helpen. 
Het is zo oneerlijk dat er nog steeds kinderen 
moeten strijden tegen deze ziekte.” 

Het onderzoek wordt al jaren geleid door 
Professor Jan Smeitink, zijn gedrevenheid is 
groot en de testresultaten zijn hoopgevend. 
In 2022 zijn er belangrijke stappen gezet in 
het onderzoek, fase 2b voor volwassenen. De 
patiënten die een vervolgstudie volgde tonen 
op gebied van cognitie en stemming, pijn, 
vermoeidheid en evenwichtscontrole gunsti-
ge effecten van het medicijn Sonlicromanol. 
Daarnaast werden er duidelijk verbeteringen 
behaald op gebied van gezondheid en kwa-
liteit van leven. Professor Smeitink en zijn 
team kunnen dus terugkijken op een goed 
jaar en dus gaat hij met volle moed 2023 en 
2024 tegemoet. (Bron: Energy4All magazine)

Sinds 2015 weten Hans en Esther Westerink 
dat hun zoon Finn een energiestofwisselings-
ziekte heeft en vanaf die tijd blijven ze zich 

inzetten voor onderzoek naar een medicijn. 
“We voelen ons vaak machteloos tegen deze 
ziekte, je ziet dat hij steeds stukjes inlevert. 
We kunnen niet veel meer doen dan hem hel-
pen zo gezond mogelijk te leven en zijn ener-
gie goed te verdelen over de dag. Onze Finn 
is sinds een jaar volledig afhankelijk van 24/7 
sondevoeding”, vertelt Hans. “Dat was een 
moeilijke stap om te zetten, hij moet de hele 
dag met een rugzak lopen. Als puber is dat 
natuurlijk niet cool en hij baalt daarvan. Ook 
is het moeilijk om te accepteren dat dit nodig 
is. Telkens als we een stap zetten met voe-
ding of medicijnen weet je dat hij er niet meer 
vanaf komt. We hopen dat de arts gelijk heeft 
en dat hij over aantal jaren na de groeiperio-

de/puberteit toch weer van de 24/7 sonde-
voeding af kan.” 

“Elk jaar doen we met team Energy4Finn mee 
aan de Challenge Mont Ventoux van Join-
4Energy. Dit jaar gaan we maar liefst met 22 
Helden. Prachtig dat er zoveel mensen deze 
uitdaging aangaan en ons steunen in deze 
strijd”, vertelt Esther. “Het is een vreselijke berg 
die Mont Ventoux en als je boven bent dan 
voel je in elke vezel dat je leeft. De dag daarna 
voel je de verzuring in je spieren”, lacht Hans. 
Net als de kinderen met een energiestofwisse-
lingsziekte die dagelijks deze pijn ervaren en 
ook door blijven gaan. Maar de overwinning 
en levenservaring pakken ze je niet meer af! 

Een groot team van 22 Helden maakt ook dat 
ze een enorm sponsorbedrag moeten opha-
len, minimaal € 22.000,-. Om geld in te zame-
len, voor onderzoek voor een medicijn, orga-
niseren ze met Team Energy4Finn allemaal 
leuke evenementen, zoals een Hap & Stap, 
Schijt je Rijk, een kraam op de Pinkstermarkt 
en op Koningsavond, woensdag 26 april, 
Smoking Barrels & Special Beers. Een avond 
genieten van prachtige bieren met negen uit-
zonderlijke gerechten. 

Hou je niet van bier, kijk op de website voor 
alle andere acties. 

www.energy4finn.nl 

Stop energiestofwisselingsziekte!
Team Energy4Finn organiseert op Koningsavond, woensdag 26 april, Smoking Barrels & Special Beers



9 21 april 2023 GEZIN

Sundaville
14,95 p/st.

Hangpot met 
zomerbloeiers
14,95 p/st.

JAAR

1973 - 2023

G R O E N C E N T R U M  E N
H O V E N I E R S B E D R I J F

Diverse demonstratiesen een gratis attentie vooriedere betalende klant

OPEN DAGEN
29 en 30 april

Van 10.00 tot 17.00 uur

 Huygevoort 18a, 5091 SB  Middelbeers  |  t  013 - 514 1413

e info@hoveniersbedrijfkolsters.nl  |  i www.hoveniersbedrijfkolsters.nl

Café Doodnormaal: Het verlies van een (klein)kind
Themabijeenkomst van Cordaad Welzijn op 11 mei in De Smis in Duizel

Door Renate Matthijssen

De dood hoort bij het leven. Er zijn slechts 
twee zekerheden in het leven: dat je ge-
boren wordt en dat je doodgaat. Praten 
over dood en rouw is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Cordaad Welzijn wil het 
taboe doorbreken door een aantal keer per 
jaar ‘Café Doodnormaal’ te organiseren. 
De eerste zal zijn op donderdag 11 mei en 
deze themabijeenkomst heeft als titel: Het 
verlies van een (klein)kind.

Van je af praten helpt
Bij Cordaad Welzijn is de dood een steeds 
terugkerend thema. Ivonne Megens is coör-
dinator van de zelfhulpgroep ‘Samen rouwen’ 
en Maria Heesterbeek is coördinator van de 
VPTZ. “Voor ons is de dood ‘dagelijkse kost’”, 
vertellen ze. 

“Onze vrijwilligers hebben er mee te maken, 
we  ondersteunen mantelzorgers en patiën-
ten in hun laatste levensfase. Gek genoeg is 
er bijna niets geregeld als de dood er een-
maal is. Na de uitvaart kun je in een zwart gat 
vallen en zie daar maar eens uit te komen. 
Een keertje van je af praten helpt enorm. Ook 
wanneer een overlijden aanstaande is, kun je 
met vragen zitten en behoefte hebben aan 
antwoorden.”

Behoefte aan contact en informatie
Met dit besef zijn Maria en Ivonne gaan brain-
stormen en organiseerden ze twee keer een 
themabijeenkomst over de dood en rouw. 

“Het verraste ons hoeveel belangstellenden 
daar naartoe kwamen. Blijkbaar raakten we 
een snaar met dit thema want de verhalen 
kwamen los. We hebben een inventarisatie 
gemaakt van thema’s die men graag uitge-
diept zou zien. Door de opkomst wisten we 
meteen dat er een behoefte wat om op meer 
regelmatige basis een bijeenkomst te organi-
seren”, aldus Maria

Themabijeenkomsten 2023
Voor elke editie van ‘Café Doodnormaal’, 
worden experts uitgenodigd om informatie 
te geven over een bepaald thema. Ivonne: 
“We beginnen in mei dus met het thema over 
het verlies van een (klein)kind en daarvoor 
hebben we iemand van het Expertisecen-
trum  Omgaan met Verlies gevraagd. In no-
vember staat de volgende al gepland en dan 
zal Susanne Groeneveld ingaan op hoe een 
uitvaart eruit kan zien. Soms zullen we the-
ma’s behandelen waar je eerder nooit over 
nagedacht hebt, maar het is altijd helpend en 
informatief om dat wel te doen.”

Voorbereiden en omgaan met de dood
Kun je je voorbereiden op de dood? “Een 
beetje”, vinden Maria en Ivonne. “Je kunt 
vooraf veel informatie vergaren, met anderen 

praten, maar hoe het verlies uiteindelijk voor 
jou zal zijn, is persoonlijk. Je weet pas wat het 
met je doet als het je overkomt. Tegenwoor-
dig zijn de mensen iets opener, in vergelijking 
met vroeger. Een kind verliezen ‘hoorde erbij’ 
soms, maar dat wil niet zeggen dat het mak-
kelijk verwerkt is. Sterker nog: door er niet 
over te praten en het weg te stoppen, kan 
het juist een zware last geworden zijn. Voor 
iedereen die de behoefte voelt om te praten 
over een dergelijk verlies of om meer infor-
matie te krijgen over rouw, is er de thema-
bijeenkomst op 11 mei.”

Wees welkom
Het is niet nodig aan te melden voor ‘Café 
Doodnormaal’. Je mag gewoon binnenlopen 
bij De Smis in Duizel. Het café begint om 
19.00 uur en is gratis toegankelijk. Wie be-
hoefte heeft aan de zelfhulpgroep, kan zich 
aanmelden bij Ivonne Megens, via de website 
van Cordaad Welzijn. Het doel van het café en 
de zelfhulpgroep is gelijk: de dood normaal 
maken en zeker het praten over de dood. 
“Van wegstoppen is verdriet zelden wegge-
gaan”, weten Ivonne en Maria uit ervaring met 
de doelgroep. “Door het delen van verdriet en 
naar elkaar te luisteren mag rouw er zijn en 
dat is pas echt helpend.”
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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

#4

6 9 1 9 2 5
4 5 4 8

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

2 8 8 7 4 9 2
7 2 9 2 5

3 2 5 1 1 5 2
1 2 6 4

8 7 5 9
3

5 1 9 3 4
5

2 6 4 3
6 9 7 4

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

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

9 4 5 6
4 1 9 7 2 7

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 16

You w
ill be called upon to help a friend in trouble.

8 6
2

5 1 9 7
9 2 3

6 5 7 8
3 1 8

7 8 2 1
2

4 9

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Sport (2) 
 

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

 

A - Zo’n sticker moet je hebben om als aanvaller
  opgesteld te worden (11)
B - Dat speel je tegen je Angstgegner (13)
C - Het warme gevoel dat golfspelers voor hun 
  materiaal hebben (10)
D - Speelruimte (8)
E - Net balspel voor zittenblijvers (17)
F - Sporthal (7)
G - Zo te horen geen simpel ABC-tje op het 
  schaakbord (3,7,3)
H - Oefenpatronen (13)
I - Die partij beslist (14)
J - Slagveld (10)

K - Reis die Nederlandse sporters moesten 
  afleggen om aan de Olympische Spelen 2022 
  mee te doen (3,4,3,5)
L - Autosport (4)
M - Zij is beroemd om haar opslag (11)
N - Tijdelijk verblijf voor hardlopers (15)
O - Die aanvaller steekt hoog boven de rest uit (10)
P - Zit bij de leider op de nek (10)
Q - Daarmee mag je deelnemen aan de 
  ronde van Italië (7)
R - Hierdoor wordt een wielerploeg 
  bijeen gehouden (9)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Martijn de Wijs uit Lage Mierde

met de oplossing: 
‘Standaardpakket’

Martijn heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

Cryptofilippine
Sport 

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 16

G
et Revenge!  Live long enough to be a problem

 for your children!

2 5 9 8 6 7
9

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

6 4 7 2 5
6 7 5 8

4
8 6 4 1 5 2

D
ub

be
l z

ie
n

Bij de IndianenBij de Indianen

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket bestaande

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: 

Martijn de Wijs uit Lage Mierde

De winnaar van vorige week is: 

Martijn de Wijs uit Lage Mierde

Een illusie is een 
schijnbare werkelijk-

heid of een onjuist 
idee van de werke-

lijkheid. Geloof (niet) 
alles dat je ziet in 

deze optische illusie. 
Is het gezichtsbedrog 

of toch niet?

1 hoofd, 2 lichamen
Welk lichaam 

hoort bij Lady Bird 
Johnson? Deze foto 

werd genomen 
met als doel om in 
een magazine te 

plaatsen. Het gaf de 
nodige ‘kopzorgen’ 

op de redactie!
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Verhuisbericht 
Visit Reusel-De Mierden!
Eindelijk is het zover! Terwijl jullie deze tekst 
lezen, zijn wij (of bijna) verhuisd naar onze nieuwe 
locatie. Zoals de meesten van jullie wel weten, 
zal gemeenschapshuis de Kei binnenkort plaats-
maken voor een fonkelnieuwe MFA op dezelfde 
vertrouwde plek. Tijdens deze wederopbouw-
periode zal Visit Reusel-De Mierden te vinden zijn 
in de ruimte van de bibliotheek, gevestigd in het 
gemeentehuis aan Kerkplein 3 in Reusel. 

Wij zijn ontzettend blij met de gastvrijheid van 
de bieb en staan te popelen om hier te beginnen 
met onze samenwerking. Op deze manier leren 
wij elkaar alvast kennen, zodat we in de toekomst 
samen mooie projecten kunnen realiseren met 
andere gebruikers zoals Heemkunde, Höskamer, 
zorg, de bieb en wie weet nog meer. Samenwerken 
is de kracht van onze gemeenschap! Nieuwsgierig 
geworden? Loop zeker eens binnen op ons nieuwe 
stekkie!

Verhuizen betekent niet dat we stilstaan... integendeel! 
Het nieuwe Kempenmagazine is weer verschenen en gratis af te halen, de fietskaart 
is vernieuwd, de streekverhalen-routes liggen voor je klaar. Maar daar blijft het niet bij. 
Binnenkort trekken we er met een professionele fotograaf op uit om sfeervolle foto's 
op locatie te maken. Uiteraard gaan we dat delen op onze websites www.visitbladel.nl 
en www.visitreuseldemierden.nl, Facebook en Instagram. Houd onze kanalen in de 
gaten om niks te missen!

Vele anderen zijn je al voorgegaan en hebben de Snoeperkes gekocht. Waarom zou 
jij het niet ook eens proberen? Trek eropuit in onze prachtige Kempen, neem een 
Snoeperke mee in je tas en laat je verrassen door de smakelijke hapjes voor de kleine 
trek. Lekker hoor!

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

periode zal Visit Reusel-De Mierden te vinden zijn 
in de ruimte van de bibliotheek, gevestigd in het 

Wij zijn ontzettend blij met de gastvrijheid van 
de bieb en staan te popelen om hier te beginnen 
met onze samenwerking. Op deze manier leren 
wij elkaar alvast kennen, zodat we in de toekomst 
samen mooie projecten kunnen realiseren met 
andere gebruikers zoals Heemkunde, Höskamer, 
zorg, de bieb en wie weet nog meer. Samenwerken 
is de kracht van onze gemeenschap! Nieuwsgierig 
geworden? Loop zeker eens binnen op ons nieuwe 

ER OP UIT

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

REUSEL - Een laagdrempelig feest waar 
de toegang gratis is, de sfeer goed en de 
drank koud. Dát is Köningsdag Reusel. 
Dit jaar vindt (uiteraard op donderdag 27 
april) alweer de 3e editie plaats en wordt 
het Kerkplein in Reusel weer omgetoverd 
tot feestlocatie. 

Met de Reuselse band Nitro en de Brabantse 
gezelligheid van de First Class Flamingo’s 
verwachten we een dag met de gezelligheid 
waar Reusel om bekendstaat.

Enkele jaren geleden kwamen we tot de con-
clusie dat er in de Kempen eigenlijk geen leuk 
feest was tijdens Koningsdag. Zo gebeurde, 

dat wat tijdens een zelfverzonnen ‘kroegen-
tocht’ door de straten van Bladel en Reusel 
op Koningsdag 2018 begon als een leuk ge-
spreksonderwerp, in 2019 voor de eerste keer 
tot een heuse feesttent op het Kerkplein in 
Reusel leidde. Ondertussen durven we te 
spreken van een mooie, nieuwe traditie en 
zijn we trots op alle bezoekers, sponsoren 
en vriend(inn)en die er samen met ons een 
succes van maken.

De tent gaat om 12.00 uur open met DJ Martin 
Vie, waarna Nitro om 14.00 uur het dak 
eraf gaat spelen. Köningsdag Reusel 2023 
wordt feestelijk afgesloten met First Class 
Flamingo’s. Hopelijk tot dan!

Köningsdag Reusel
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Vroeger was de wereld overzichtelijk. Je 
had een vast energiecontract, waarbij de 
prijzen (exclusief belastingen) voor een 
jaar, of langer, tot wel vijf jaar, vast stonden. 
En je had variabele contracten, waarbij die 
prijzen elk half jaar konden veranderen. 
Maar nu is er een variant bijgekomen, het 
dynamische contract. Dat zou goedkoper 
zijn.

De dynamische contracten die nu worden 
aangeboden zijn gebaseerd op dagprijzen 
(voor gas) of zelfs uurprijzen (voor stroom) 
op de beurs. Net als een hypotheek met 
variabele rente. De prijzen zijn gemiddeld 
lager dan de prijzen voor een vaste looptijd. 
Maar ze kunnen wel geweldig op en neer 
gaan. De gasprijs heeft recentelijk €3,90 per 
m3 aangetikt (inclusief belastingen), maar is 
daarna weer naar ca. €1,35 gedaald. De uur-
prijzen voor stroom varieerden nog sterker: 
van €0,05 tot €1,10 (inclusief belastingen).

Met een dynamisch contract kun je dus geld 
besparen. Maar er zijn wel een paar belang-
rijke zaken om rekening mee te houden:

•  Zorg voor een flinke financiële buff er, omdat 
dynamische prijzen bij tijden dus ook ge-
weldig hoog kunnen zijn (net als de rente 
van een variabele hypotheek).

•  Houd er rekening mee dat de aanbieders 
niet met jaarfacturen en gelijke maande-
lijkse voorschotten werken. Zij rekenen elke 
maand over het echte verbruik af, zodat je in 
de wintermaanden (veel) meer betaalt dan 
in de zomermaanden.

•  De stroomprijs varieert, soms sterk, per uur. 
Gebruik daarom energieslurpende appara-
ten (wasmachine, droger, afwasmachine, 
boiler, elektrische auto) in de goedkope 
uren. De aanbieders hebben websites waar 
je elke dag de stroomprijs per uur kunt 
aflezen.

•  Als je zelf zonnepanelen hebt, probeer dan 
de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct 
zelf te gebruiken in plaats van terug te 
leveren.

Een dynamisch energiecontract kan dus 
aantrekkelijk zijn. Maar wees je bewust van 
de risico’s. Mocht je er meer over willen 
weten, mail je vraag dan naar energieloket@
kempenenergie.nl of kom langs op zaterdag-
ochtend.

www.kempenenergie.nl

Dynamische energiecontacten
Advies over energieverbruik

INFORMATIEF

REUSEL-DE MIERDEN - Wie wil er niet een 
fietstocht maken en onderweg twee ter-
rassen bezoeken. Voor velen onder u is dit 
de normaalste zaak van de wereld, maar 
als je dit niet meer zelfstandig kunt is er in 
Reusel de Stichting Duofietsen Reusel-De 
Mierden voor u. 

Wij, als vrijwilligers van deze stichting, willen 
graag een bijdrage leveren aan het sociaal 
klimaat in de gemeente Reusel-De Mierden. 
Door het organiseren van fietsritjes in groeps-
verband willen we eenzaamheid van vooral 
ouderen bestrijden en proberen deze een 
leuke middag te bezorgen. Zowel ouderen, 
maar ook jongeren die een lichamelijke (en/
of verstandelijke) beperking hebben, kunnen 
mee. Samen op de duo- of rolstoelfiets met 
elektrische ondersteuning fietsen met een 
vrijwillger. 

Wij hebben de beschikking over 8 duofiet-
sen en 1 rolstoelfiets. Om deze fietsen aan te 
schaff en hebben we donaties gekregen van 
diverse fondsen, bedrijven en particulieren. 
Indien u ons wilt steunen, dat kan natuurlijk al-
tijd via bankrekening NL56RABO0334451167 
t.n.v. Stichting Duofietsen Reusel-De Mierden.

In de ‘stille’ periode hebben we niet stilgeze-
ten. De Stichting WFR (voorheen Winterfees-
ten Reusel) heeft ons een AED geschonken 

die we mee kunnen nemen op onze fiets-
routes. Vijftig vrijwilligers hebben in maart/
april een verkorte reanimatiecursus gevolgd, 
waardoor deze de AED ook kunnen bedienen. 
Hopelijk hoeven we hem nooit te gebruiken, 
maar je weet nooit. 

Wij als vrijwilligers zijn er weer klaar voor om 
van start te gaan. De eerste gasten zullen uit-
genodigd worden om in week 18 (vanaf 1 mei) 
mee te gaan. Indien je als gast een keer mee 
wilt, meld je aan. Na opgave krijg je bericht 
wanneer je mee mag. Degene die in 2022 
mee zijn geweest hoeven zich niet opnieuw 
aan te melden.

Op dit moment hebben we 86 vrijwilligers en 
zijn er 140 gasten die mee willen. We rijden 
elke werkdag met 8 fietsen. U kunt begrijpen 
dat de wachttijden dat men mee kan langer 
worden. Meer fietsen aanschaff en is op dit 
moment geen optie, omdat we geen vaste 
locatie voor de toekomst hebben. Borvast BV 
van de Gebr. v.d. Borne heeft ons de hal op 
Schoolstraat 15 gratis ter beschikking gesteld 
en daar zijn we bijzonder blij mee, maar voor 
hoe lang? Hopelijk nog erg lang, maar dit blijft 
onzeker voor ons. Er is een verzoek/vraag 
ingediend bij onze gemeente op 1 september 
2021 maar we hebben nog steeds geen ant-
woord gehad. Dit vinden wij bijzonder spijtig, 
mede omdat wij ons steeds geheel belange-
loos voor onze inwoners inzetten.      

Voor meer informatie of aanmeldingen, bel  
Ad van Limpt, tel. 06-23465275 of mail naar 
a.limpt43@upcmail.nl of via de website van 
de stichting: 

www.duofietsenreusel.nl

5e seizoen van start voor Stichting 
Duofi etsen Reusel-De Mierden

BERGEIJK - De Liskes is een enorm afwisse-
lend gebied met een rijke historie. We gaan 
zien: de Beekloop, het vijvercomplex met de 
vogelkijkhut en het aangeplante bos.

Op zondag 23 april willen IVN’ers van de afde-
ling Bergeijk-Eersel u met plezier rondleiden in 
dit prachtige gebied. Mogelijk zien we onder-
weg de bever, de ree en/of wilde zwijnen.

Wat we mogelijk zien
In de winter van 2021 is het vijvergebied gron-
dig onder handen genomen. Nu is er ontlui-
kend groen en volop leven op de vijvers. Mis-

schien zien we de ijsvogel wel of horen we 
de koekoek al. Op de vijvers zijn ook krakeen-
den, kuifeenden, tafeleenden en wilde een-
den aanwezig.

Welkom
U bent van harte welkom op zondag 23 april 
om 13.30 uur, bij de zandpad tegenover Maaij 
9 in Bergeijk. Vooraf aanmelden is niet nodig, 
maar kom op tijd. Het is een wandeling van 
3,5 km en duurt ongeveer twee uur en is gra-
tis. Heeft u een verrekijker, neem deze dan 
zeker mee. Meer info bij Peter van Poppel via 
e-mail petervpoppel@hotmail.com

Zondag 23 april IVN publieks-
wandeling door De Liskes

De vogelkijkhut 

(foto: Peter van Poppel)
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Gecontroleerd 
loslaten
Loslaten is bij uitstek de aller moeilijkste taak die je als ouder hebt.  Maar wat is loslaten 
eigenlijk? Naar mijn idee kun je loslaten als een baksteen of als een donsveertje. In het 
eerste geval volgt er een grote dreun en in het tweede geval dwarrelt het naar beneden en 
heb je tijd om het veertje toch nog even vast te pakken als dat nodig is.

Ik denk dat loslaten betekent dat je ook iets anders mag vastpakken, dus een andere keuze 
mag maken. Ik kan bijvoorbeeld doorschieten in het voor iedereen willen zorgen en alles  
regelen hier in huis.  Als ik die controle los wil laten, dan zal ik moeten kiezen voor meer rust en 
afstand, zodat de anderen de ruimte krijgen om de dingen zelf te regelen op hun eigen manier.

Als je iets loslaat ontstaat er een leegte die opgevuld mag worden met iets waar je meer aan 
hebt. Met iets wat beter voelt wilde ik eigenlijk schrijven, maar het lastige is dat de meeste 
dingen die je eigenlijk los zou moeten laten juist zo fijn voelen! Als ik lekker voor iedereen de 
dingen mag regelen dan ben ik heerlijk in de controle. Als ik dat loslaat dan heb ik dus een stuk 
minder controle. En ik weet wel dat ik er op de langere termijn veel meer aan heb als ik dat 
loslaat, maar op de korte (nu voelbare) termijn is het zo fijn om 'in control' te zijn!

Volgens mij kun je hieruit dus de conclusie trekken, dat loslaten vaak gaat over minder controle 
willen hebben. En dat klopt ook wel, want ik merk dat hoe meer ik los durf te laten ik ook beter 
kan accepteren dat de dingen anders lopen dan ik in mijn hoofd heb. Maar de stap van alles 
willen controleren naar het helemaal loslaten is een veel te grote voor mij!

Ik laat liever los op de donsveermanier. Geleidelijk aan dus, waarbij ik het soms toch nog even 
mag vastpakken of in ieder geval de mogelijkheid heb om dat te doen.

Gecontroleerd loslaten dus!

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

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

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wie zijn wij en wat doen wij?

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

Wij zijn op zoek naar een 

Junior Financieel Medewerker
voor 32-40 uur per week:

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

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

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

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel
CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl
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Heksenboomwandeling 
op zondag 30 april

Op zondag 30 april is de Heksenboom Wandeling (6,7 kilometer) in Bladel. De  
opbrengsten van deze wandeling gaan naar de Vereniging Angelman Syndroom  
Nederland (vASN). 

Deze wandeling is ter nagedachtenis aan Levi uit Hapert die op 4 februari 2023 overleden 
is aan de gevolgen van een complexe variant van het zeldzame Angelman syndroom.  
Levi was erg vaak ziek en toen hij negen maanden oud was, niet meer te behandelen. 

Zijn ouders wilden bij zijn afscheid liever een donatie voor onderzoek naar het Angelman 
syndroom dan bloemen of kaarten. De Vereniging Angelman Syndroom Nederland werkt 
samen met het Erasmus MC aan onderzoek naar deze aandoening. Er wordt bijvoorbeeld 
stamcelonderzoek gedaan naar een medicijn en betere behandeling van patiënten, zodat 
zij een betere kwaliteit van leven krijgen. 

In april zou Levi een jaar oud zijn geworden. Vandaar dat de Heksenboom Wandeling aan 
hem is opgedragen. Alle donaties komen volledig ten goede aan het onderzoek.

De start van de wandeling op 30 april is bij de Tipmast in Bladel. Deelnemers kunnen 
tussen 10.00 en 12.00 uur starten. Onderweg is er een post met koffie, thee, ranja en een 
koekje. Deelname aan de wandeling is vijf euro. Inschrijven en/of doneren kan via 

https://whydonate.com/nl/fundraising/onderzoek-angelman-syndroom

EERSEL - Een 
winstgevend 
én een duur-
zaam bedrijf 
opzetten in 
slechts tien 

weken tijd! De onderbouwleerlingen van 
het Rythovius College zijn gestart met het 
YES! Ondernemersproject. Daarmee leren 
ze de beginselen van ondernemerschap in 
een beschermde omgeving. 

Ze bedenken een product of dienst, kiezen 
een doelgroep en schrijven een promotie-
plan. De teams worden uitgedaagd tot markt-
gericht denken, samenwerken, netwerken en 

verantwoordelijkheid nemen. 

Onlangs vond de kick-off van het YES! Onder-
nemersproject plaats. Het was een geslaagd 
event waar onze gastsprekers Melvin Dirks 
(VideoMonkey) en René Coppens (Coppens 
Consultancy) de leerlingen inspireerden met 
hun verhalen en expertise. 

Met de winst uit hun onderneming steunen 
jongeren ook dit jaar weer twee goede doe-
len. Tijdens het project worden jongeren zich 
bewust van de waarde van geld, zowel in 
hun eigen leven als in het leven van anderen. 
Naast bewustwording ontwikkelen ze hun 
sociale en ondernemende vaardigheden.

Kick-off ondernemersproject Rythovius College
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  WIST
     JE 
DAT...?

... er delen van 
Canada zijn waar de 

zwaartekracht minder is? 

Het is bijna onmeetbaar. 

Wetenschappers weten 
nog niet precies waardoor 
het komt, maar een van 
de theorieën is dat de 

aarde daar is ‘ingedeukt’ 
door een ijskap die 

eeuwenlang grote delen 
van Canada bedekte. 

Door die ‘deuk’ is er 
op die plek minder massa 
en minder massa betekent 
minder zwaartekracht.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Onze dank gaat uit naar de familie Van Gisbergen uit 
Hooge Mierde voor een geldelijke bijdrage aan onze 
stichting.

Bestuur Stichting Duofietsen Reusel-De Mierden
------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor de leerkrachten en leerlin-
gen van de Clemensschool uit Hulsel. Met Pasen hadden 
ze samen een mooie paasattentie gemaakt en rondge-
bracht naar alle oudjes in Hulsel. Het was een grote ver-
rassing. Super bedankt!

Een oudje uit Hulsel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor het bestuur van Buurtvereniging Torenzicht in Hulsel. Ze hadden 
een goed verzorgde en gezellige paasbrunch georganiseerd!

Een deelneemster
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor iedereen, die in welke vorm dan ook, mij hadden geholpen, 
gesteund en verzorgd in de tijd dat ik mijn heup had gebroken. Dank jullie wel allemaal. Fijn om 
zoveel mensen om je heen te hebben. Zeer waardevol!

Annet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim omhoog gaat voor Mark Dirkx en zijn team voor hun snelle en fijne hulp op ons 
Esso-punt in Reusel, zodat Reusel weer een DHL-punt rijker is! 

Johan en Jos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim gaat omhoog voor groep 7-8 van de St. Jansschool in Casteren die op Goede Vrijdag 
de Kruisweg hebben verzorgd in de kerk.

Parochie H. Apostelen Petrus en Paulus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om de eerste editie van 
de Goede Doelen Week in Reusel-De Mierden tot een groot succes te maken. Waaronder de 
wijkhoofden, collectanten, sponsors en Nel en Sergul van het bestuur die bergen werk hebben 
verzet. Dank aan allen!

Carolien Maas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog
de

 d
ui

m

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

Kienen 
KBO Reusel 

Dinsdag 25 april is het weer het 
maandelijkse kienen op de laatste 
dinsdag van de maand in ‘D’n Aach-
terûm’ voor alle leden en niet-leden 
van Reusel-De Mierden en omge-
ving.

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

Bestuur KBO Reusel

HOOGELOON - Er staan tot medio mei 
plantjes te koop op de Vessemseweg 21 in 
Hoogeloon. De gehele opbrengst gaat naar 
More Africa.

Dit is het project in Zanzibar van de Hooge-
loonse Ellen van Beers. Ze geeft medische 
zorg, fysio, les, etc. aan gehandicapte kinderen.

Plantjes-
verkoop 
voor een 
goed doel!

REUSEL - Op Koningsdag, donderdag 
27 april, organiseert buurtvereniging De 
Lensheuvel (Lensheuvel, Braekeling, Ma-
rialaan) in Reusel, tussen 09.00 en 13.00 
uur, weer een Oranjemarkt. 

De deelnemende inritten, van waaruit spullen 
verkocht worden, zijn te herkennen aan de 
versieringen. Wij hopen op veel gezelligheid!

Oranjemarkt Reusel
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Cordaad Welzijn zoekt:
Wie komt een praatje met mij maken?
Een 81-jarige weduwnaar uit Hapert heeft 
dementie. Zijn korte termijngeheugen laat 
hem af en toe in de steek. Hij praat graag 
over vroeger, over honden en PSV. Kom jij 
op maandag of vrijdag een praatje met hem 
maken?

Maatje
Een 93-jarige meneer uit Hapert ervaart het 
ouder worden soms als lastig waardoor hij 
wat klagerig kan zijn. Een fijn gesprek zal 
hem goed doen. Meneer is weduwnaar en 
heeft dementie maar communiceert prima. 
Zijn interesses: genealogie, computer, foto’s, 
zijn tuin. 

Fietsmaatje
Voor een 63-jarige vrouw uit Bladel zoeken 
wij een fietsmaatje die eens per week samen 
met haar gaat fietsen. Mevrouw heeft een 
driewielfiets. Zij heeft Niet Aangeboren Her-
senletsel en is slechtziend. Een maatje biedt 
haar houvast en opbouw van routine.

Wie neemt mij er mee op uit?
Een 71-jarige vrouw uit Hapert is op zoek 
naar een vrijwilliger die wekelijks iets leuks 
met haar gaat doen. Mevrouw is gescheiden, 
heeft depressieve klachten en diverse pijn-
klachten. Goede communicatie en duidelijke 
afspraken zijn belangrijk voor haar.

Word ook maatje!
Info bij Eefje Heesterbeek: tel. 06-58797156 
of eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl 

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

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week 
PC55 bezorgen?

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

• Hoogeloon 
   omgeving Volderstraat & 
   Valensplein

• Vessem 
   omgeving Putterstraat & 
   omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 29 april is het weer  
dansen voor 50-plussers in d’n 
Aachterûm te Reusel.

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

Van harte welkom!

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

Als vv Hapert willen we bij deze een 
Duim Omlaag Trofee overhandigen aan de vandalen 
die het schijnbaar nodig vonden om vernielingen aan 
te richten en rotzooi te maken binnen onze sportpark. 

Wij zijn als vereniging altijd bezig om met onze 
vrijwilligers de boel op orde en schoon te houden. Dan is
het erg frustrerend als je een dag later ziet dat een stel
onverlaten de boel op stelten hebben gezet. Het sportpark
is een open ruimte waar in principe iedereen welkom is, mits men zich
gedraagt en respect heeft voor de materialen en mensen van de vereniging. 
Voor degene die het betreft en dit lezen: gebruik je verstand! 

Er is aangifte gedaan en verdere maatregelen zullen volgen als dit nog vaker gebeurt!

Bestuur vv Hapert
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Misschien heb je er al over gehoord, het NK-
Tegelwippen. Tegels eruit, groen erin. Veel 
gemeenten in Nederland doen mee. En wij ook!

Wethouders Peter van de Noort (Reusel-De Mierden) en 
Cees van de Ven (Bladel) doen ook mee. Zij leverden 
samen tegels in bij de milieustraat. Daarmee geven zij 
het startsein voor een vriendschappelijke wedstrijd 
tussen onze gemeente en gemeente Reusel-De Mierden. 
Die we natuurlijk graag willen winnen.

Doe jij ook mee?
Het NK-Tegelwippen duurt nog tot en met 31 oktober 
2023. Genoeg tijd dus om een paar tegels uit je (voor)
tuin te wippen en in te leveren bij de milieustraat. 
Vergeet ze niet aan te melden via de website van het 
NK-Tegelwippen: www.nk-tegelwippen.nl/meedoen/. 
Alle spelregels vind je op www.bladel.nl/nk-tegelwippen. 

Tegels eruit, groen erin
Het NK-Tegelwippen is natuurlijk niet alleen leuk voor de 

winst. Het heeft ook een ander doel. Het weer in 
Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en 
lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. 
Dit extreme weer heeft gevolgen. Denk maar aan de 
zomer van 2019, toen het op plekken in Nederland wel 
40 graden werd. Of aan de zomer van 2021, toen we te 
maken kregen met heftige overstromingen. We krijgen 
te maken met problemen als hittestress en 
wateroverlast, onder andere omdat onze leefomgeving 
sterk versteend is. Stenen verkoelen niet als het heet is 
en laten ook geen water door als het regent. Het 
regenwater stroomt weg en kan het riool overbelasten 
of je kelder inlopen. Of erger. Meer groen helpt dit te 
voorkomen. En, onderzoek wijst uit dat een groenere 
leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale 
gezondheid.

Dus: wip die tegels en vervang ze door groen!

Meer weten? Kijk ook eens op www.nk-tegelwippen.nl. 
Hier vind je ook inspiratie voor de inrichting van je tuin.

Van de buurtsportcoach 
Bewegen is gezond! En onze gezondheid 
koesteren we. Vaak worden mensen die willen 
bewegen, lid van een wandelclub. Echter 
sommigen wandelen liever alleen of met z’n 
tweeën. En juist hier doet zich in gemeente 
Bladel een kans voor!

Het is namelijk mogelijk om je gezondheid te 
bevorderen door te bewegen én de omgeving schoon te 
maken op het zelfde moment. Hier is al langere tijd een 

naam voor: ZAP’per. Als Zwerf Afval Pakker wandel je 
door de gemeente en maak je de omgeving mooier en 
schoner op het zelfde moment. Beter kan eigenlijk niet.
Je vult het grootse deel van deze vrijwillige functie zelf 
in. De Gemeente Bladel zorgt voor de juiste spullen. Je 
krijgt een veiligheidsvest, knijper en het ingezamelde 
afval wordt opgehaald. Middels de Helemaal Groen-app 
kom je er achter welke delen van Bladel (nog) niet 
schoongemaakt worden door een collega ZAP’per. Kijk 
eens op www.bladel.nl, zoek naar ZAP en geef je op!

We gaan tegelwippen! Doe je mee?

Kuddebeschermingshonden maken onderdeel uit van de 
schaapskudde op de Kroonvensche Heide en het Goor

Schapenbegrazing draagt 
bij aan het herstel van de 
Bladelse heideterreinen
De heideterreinen van de gemeente Bladel hebben 
veel verschillende soorten planten- en diersoorten. Om 
verschillende redenen hebben de planten en dieren in 
deze gebieden het vaak moeilijk. De mens is 
weggetrokken uit dit cultuurlandschap. Er worden 
geen plaggen meer gestoken voor de potstal of 
biezenmatten verzameld voor het vlechten van 
manden. Hierdoor is de natuurlijke successie een 
aanhoudende bedreiging voor deze soortenrijke 
leefomgeving. Dat er steeds meer stikstofoxiden en 
ammoniak in de grond terecht komen, versterkt dit 
effect nog meer. Om deze problemen aan te pakken, 
neemt de gemeente Bladel deel aan een waardevol 
natuurherstelproject dat in 2022 is gestart. Jaarlijks 
begrazen de schapen van ‘De Lachende Ooi’ vier jaar 
lang de terreinen van de Kroonvensche Heide, het 
Goor en Heieinden. Dit gebeurt in de periode van mei 
tot oktober. 

De grazende schapen eten de grassen, struikjes en 
jonge boompjes. Ze hebben de neiging om heel snel 
te groeien en daarmee kenmerkende soorten te 
overwoekeren. Zo kan er meer variatie ontstaan in de 
vegetatiestructuur. Dit betekent meer afwisseling 
tussen oude en jonge heide en de aanwezigheid van 
struweel, open zandige plekken en korte grazige 
begroeiingen. Uiteindelijk neemt hierdoor het aanbod 
aan natuurlijke leefomgeving toe en daarmee de 
biodiversiteit. De kudde trekt rond in de Kempenregio. 
Via de vacht en hoeven van de schapen kunnen zo 
ook soorten van buiten de terreinen zich verspreiden. 
Van oorsprong is het heidelandschap ontstaan onder 
invloed van schapenbegrazing. Behalve het helpen van 
de planten en dieren dragen zij ook bij aan de 
natuurbeleving in de heidegebieden.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de wolf zich 
steeds vaker laat zien. Zo ook in de natuurgebieden in 
de Kempen. Voor de begrazing van de heide met 
schaapskuddes brengt dit een extra uitdaging met 
zich mee. Om deze te beschermen wordt een 
pilotproject uitgevoerd. Hierbij gaan in aanvulling op 
de reguliere schaapshonden (border collies) op de 
Kroonvensche Heide en het Goor ook een 
kuddebeschermingshond meelopen (zie foto). Als 
onderdeel van de schaapskudde zullen zij deze 
beschermen tegen eventuele wolvenaanvallen. Door 
het territoriale karakter van deze honden is het 
belangrijk om je hond aan de lijn te houden. In de 
terreinen worden er borden geplaatst waarmee je als 
bezoeker wordt gewaarschuwd. De 
kuddebewakingshonden lopen aangelijnd met de 
herder mee. Ervaringen die in dit project worden 
opgedaan dragen bij aan het verder uitbouwen van 
het gebruiken van deze dieren in andere terreinen 
waar de wolf actief is.
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Hoogeloon
Op vrijdag 14 april werd er een robotmaaier 
geïnstalleerd op de sportvelden van 
voetbalvereniging Hoogeloon. De maaier wordt 
gebruikt om het gras van de voetbalvelden te 
maaien voor een periode van minimaal 4 jaar. Het 
gaat om een proef van de gemeente Bladel. 

In maart 2022 werd er een overeenkomst gesloten met 
Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. uit Sprang Capelle. 
Voor de komende jaren zorgen zij voor het herstel en 
onderhoud van de sportvelden in de gemeente Bladel. 
Het doel van deze samenwerking is om ervoor te zorgen 
dat de kwaliteit van de grasmat verbetert. Ook wil de 
gemeente er zo voor zorgen dat er minder onkruid in de 
grasmat zit.

Inzet robotmaaier 
Het herstel en het onderhoud van de velden bestaat uit 
verschillende maatregelen, maar het regelmatig maaien 
van de grasvelden is een maatregel die het vaakst 
voorkomt en die ook het meest zichtbaar is. Van Wijlen 
maait de velden normaal gezien met een grasmaaier. Zij 
doen dit op dagen dat het volgens hen het meest nodig 
en het meest nuttig is. 

Voetbalvereniging Hoogeloon heeft gevraagd of het 
mogelijk is om een robotmaaier in te zetten. De 
vereniging is daardoor minder afhankelijk van de inzet 
van Van Wijlen. Ook is de verwachting dat met een 
robotmaaier het nog makkelijker is om onkruid te 
bestrijden. Van Wijlen is bereid om als proef deze 
alternatieve aanpak uit te proberen op de voetbalvelden 
van Hoogeloon. Om deze proef tot een goed einde te 
brengen, worden tussen het aannemersbedrijf en de 
voetbalvereniging goede afspraken gemaakt over het 
dagelijks onderhoud van de nieuwe robotmaaier. 

Blij met initiatief
Voetbalvereniging Hoogeloon is enthousiast over het 
initiatief. Ze hoopt hiermee haar sportende leden nog 
beter te kunnen faciliteren. Ook Davy Jansen, wethouder 
gemeente Bladel, is blij met de nieuwe grasmaaier: “Een 
goed onderhouden sportveld is erg belangrijk voor het 
sportplezier. Met de inzet van deze robotgrasmaaier 
hopen we dat het makkelijker is om de sportvelden te 
onderhouden. Bovendien is een robotmaaier 
milieuvriendelijker dan een gewone grasmaaier. De 
robotmaaier werkt namelijk op stroom in plaats van 
diesel of benzine. De stroom komt weer van de 
zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Win-win 
dus!”. 

Het resultaat en het effect van deze maaier zal 
voortdurend worden bekeken en worden afgestemd 
tussen de drie betrokken partijen. Over enkele jaren kan 
er gekeken worden of er een vervolg kan komen op deze 
proef.

Landelijk Noodfonds 
Energie
Lukt het niet om de energierekening te 
betalen? Maak dan gebruik van het 
Noodfonds!

Dit landelijk Noodfonds betaalt voor huishoudens 
een deel van de energierekeningen van oktober 
2022 tot en met maart 2023. 

Huishoudens komen in aanmerking als:
•  Het inkomen maximaal 200% van het sociaal 

minimum is. Dat betekent dat het bruto-inkomen 
per maand lager is dan € 2.980,- (alleenstaand) of 
€ 4.180,- (samenwonend);

•  Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, 
stroom en/of stadswarmte bij een 
energieleverancier;

•  De maandelijkse energiekosten zijn hoger dan 
10-13% van het inkomen.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met april 2023. Je kunt een 
aanvraag doen met terugwerkende kracht vanaf 
oktober 2022. Voor het doen van een aanvraag kun 
je terecht op: www.noodfondsenergie.nl 

Hulp nodig bij het aanmelden?
Heb je vragen of wil je hulp bij het indienen van een 
aanvraag? Ons sociaal raadslid Twan helpt je graag 
verder. Neem contact op via 0497 74 55 44.

Na lang wachten is het eindelijk zover: de lente is 
begonnen en de zon laat zich vaker zien. Voor veel 
mensen het moment om de zomerkleding weer 
tevoorschijn te halen en de winterkleding op te 
ruimen. 

Kleding repareren
Bij het opruimen zal een aantal kledingstukken niet 
geschikt zijn om weer aan te trekken. Misschien omdat 
het te strak, te groot, te lang of te kort is. Of omdat het 
een gaatje heeft, de rits kapot is of er een knoopje 
ontbreekt. Als kleding kapot is, is het belangrijk om te 
kijken of het gerepareerd kan worden. Want kleding 
blijven dragen is de meest duurzame oplossing. Als dat 
niet kan dan mag ook deze kleding in de textielcontainer 
van Sympany.

Meer dan alleen kleding welkom
Naast kleding zijn ook bed-textiel, schoenen, woontextiel 
(hand- en theedoeken), speelgoedknuffels en 
kledingaccessoires (zoals petten, tassen, riemen) welkom. 

Wat gebeurt er met het ingeleverde textiel?
Als kleding nog door een ander te dragen is, zorgt 
Sympany ervoor dat de juiste afnemer wordt gevonden. 
Kleding die niet meer opnieuw kan worden gedragen, 
wordt gerecycled in bijvoorbeeld isolatiemateriaal of 
nieuwe garens. Het doel is te komen tot hoogwaardige 
recycling zoals nieuwe garens voor nieuwe kleding.

Textiel in gesloten plastic zakken
Belangrijk is dat het textiel schoon en droog wordt 
ingeleverd. Schoenen aan elkaar gebonden met de 
veters/elastiek of samen in een apart zakje. Stop het 
textiel in een gesloten plastic (vuilnis)zak zodat het is 
beschermd tegen vocht en vuil.

De dichtstbijzijnde container vind je eenvoudig hier: 
www.sympany.nl/.

Het is lente: het moment om je kledingkast op  
te ruimen

27 en 28 april 2023
Donderdag 27 april is het gemeentehuis gesloten i.v.m. 
Koningsdag. En vrijdag 28 april i.v.m. een collectieve 
vrije dag.

3 mei 2023
Woensdagavond 3 mei is er geen avondopenstelling, 
het gemeentehuis is dan om 17.00 uur gesloten. 

18 en 19 mei 2023
Donderdag 18 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Hemelvaartsdag.
Vrijdag 19 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met een collectieve vrije dag.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

De gemeente Bladel 
is ook te vinden op 
Instagram!
De gemeente Bladel heeft ook een Instagram 
account (@gemeentebladel), waarop je 
schitterende foto’s kunt vinden die door inwoners 
en bezoekers in de gemeente zijn gemaakt.  
Heb je ook een Instagram-account en vind je het 
leuk als we je foto delen? Gebruik dan 
#gemeentebladel of tag ons in je foto  
@gemeentebladel.
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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

Bladel
•       Rond Deel 12, tijdelijk afwijken van het 

bestemmingsplan i.v.m. het produceren van 
kunststof oormerken in een deel van het 
bedrijfsverzamelgebouwcomplex. Datum besluit: 
6-4-2023.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Dalem 16A, dakkapel plaatsen;
•       De Wijer 12, aanvraag inrit.

Bladel
•       Bleijenhoek 65, aanbouw woning.

Hoogeloon
•       Breestraat 2, vernieuwen van de buitengevel, 

creëren van een carport en het isoleren van de 
woning. 

Vergunning APV-bijzondere wet
Netersel
•       Boontuintje 7, plaatsen van een container van  

3 juli t/m 31 juli 2023. Datum besluit: 11-4-2023.

Hapert
•       centrum Hapert en buitengebied, organiseren van 

een Wielerronde op 20 juni 2023. Datum besluit: 
6-4-2023.

Melding APV-bijzondere wet
Hapert
•       Burg. Van Woenseldreef 37, organiseren van de 

Landelijke Jeugd Competitie door Tour en 
Wielerclub Het Snelle Wiel. 

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

•       Koolbogt 13 Bladel

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Bungalows 
locatie Kempenland”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 23 maart 2023 het 
bestemmingsplan “Bungalows locatie Kempenland” 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie 
van 12 grondgebonden woningen en ligt aan de 
Europalaan te Bladel. Ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal wijzigingen 
in de toelichting, regels en verbeelding aangebracht. 
Belangrijke wijzigingen zijn: 
•  in de toelichting wordt een tekst gecorrigeerd en 

aangevuld over de procedure (terinzagelegging 
ontwerpbestemmingsplan);

In april 2023 vinden drie commissievergaderingen 
plaats:

Commissie Grondgebied op maandag 24 april 
2023 om 19.30 uur.
Op de agenda staat o.a.:
• Bestemmingsplan Het Bosch 9-11 te Bladel 
• Bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen

Commissie Inwoners op dinsdag 25 april 2023  
om 19.00 uur. 
Op de agenda staat o.a.:
• Regiovisie Samen voor Jeugd
• Woonzorgvisie Kempengemeenten

Commissie Middelen & Algemene Zaken op 
dinsdag 25 april 2023 om 20.30 uur. 
Op de agenda staat o.a.:
• Financiële kaderstelling Perspectiefnota en Begroting
•  Verlengen accountancydiensten Crowe voor 2023  

en 2024
•  Deelname aan Stichting Waarborgfonds 

Veiligheidsregio’s

•  1e begrotingswijziging en ontwerpbegroting 2024 
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

•  Werkprogramma en Programmabegroting 2024 
Metropoolregio Eindhoven (MRE)

•  Wijziging gemeenschappelijke regeling KempenPlus
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerking 

Kempengemeenten

De vergaderingen zijn openbaar, vinden plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Bladel en zijn 
rechtstreeks te volgen via de publieke tribune en 
www.bladel.nl/gemeenteraad. Hier kun je ook de 
conceptagenda’s en vergaderstukken inzien. 

Spreekrecht
Als burger kun je tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. Je 
kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie 
informeren. Een verzoek om spreekrecht meld je 
voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.  

Besluitvorming op 11 mei 2023:
Commissies bereiden de besluitvorming van de 

gemeenteraad voor door advies aan de gemeenteraad 
uit te brengen. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 11 mei 2023 een besluit.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 4 april 2023 de volgende besluiten 
genomen:

Werkprogramma 2023-2024 en 
programmabegroting 2024 Metropoolregio 
Eindhoven
Akkoord met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit 
waarmee:
1.  een zienswijze wordt ingediend op het concept 

Werkprogramma 2023-204 van de MRE voor wat 
betreft het algemene deel onder 1.2.;

2.  geen zienswijze wordt ingediend op het ontwerp 
van de Programmabegroting 2024 van de MRE.

Wijziging gemeenschappelijke regeling 
KempenPlus
Akkoord met het raadsvoorstel en -besluit waarmee de 
gemeenteraad toestemming geeft aan het college om 
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

KempenPlus aan te gaan en deze wordt aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Samenwerking Kempengemeenten 
Akkoord met het raadsvoorstel en -besluit waarmee de 
gemeenteraad toestemming geeft aan het college om 
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Samenwerking Kempengemeenten aan te gaan en 
deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

1e Begrotingswijziging 2023 en 
Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1.  hiervan kennis te nemen en hierop geen zienswijze 

in te dienen;
2.  de financiële gevolgen voor de gemeente Bladel mee 

te nemen in de Perspectiefnota 2023 en daarmee te 
verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2027.

Oprichting van en deelname aan de Stichting 
Waarborgfonds Veiligheidsregio’s
Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen 
van het voornemen tot oprichting en deelname aan 
deze stichting en geen wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken.

Meerjarenprognose grondexploitaties 
jaarrekening 2022 gemeente Bladel  
(MPG jr 2022)
1. Ingestemd;
2.  Te besluiten de MPG jr 2022 jaarlijks tijdens de P&C 

cyclus te laten vaststellen door de gemeenteraad;
3.  Te besluiten de MPG jr 2022 op te laten nemen in 

het raadsvoorstel en besluit jaarrekening 2022 door 
afd. Financiën.

Strategische Agenda Brainport
De raad wordt geïnformeerd.

Commissievergaderingen in april 2023
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 20-2023 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 18-2023 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

•  in de planregels worden de regels over de 
bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde ter plaatse van 
de maatvoering ‘maximum bouwhoogte’ aangevuld 
en verduidelijkt;

•  in de planregels wordt de regel over de 
voorwaardelijke verplichting waterberging verplaatst 
naar de algemene gebruiksregels en aangevuld;

•  op de verbeelding wordt op de hoek van Rondweg 
en Specht de bestemming ‘Verkeer’ opgenomen voor 
de aanleg van 5 parkeerplaatsen. 

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen gedurende zes weken van 21 april 2023 
t/m 1 juni 2023 ter inzage bij het KCC. 
Je kunt de stukken ook inzien via 

www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt 
ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het 
plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 1 juni 2023. 
Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking m.i.v. 2 juni 2023. Het instellen van 
beroep schort de werking van het besluit niet op. 
Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kun je 
contact opnemen met de heer P. Smulders van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

www.panelinwoners.nl/bladel
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UITSLAGEN
Prijzen lotjes:
Jumbo Hapert   1 minuut gratis winkelen 
1 jaar lang iedere maand 1 bos bloemen - info@mkbhapert.nl
Stappaerts Mode & Wonen Kadobon 50,-
Kapperzzz    1x knippen

1x kleuren
DA Antonius   Kadopakket
Cafetaria De zaak   Gezinspakket friet + 2x milkshake
Van bommel Optiek  Zonnebril
Wijnslijterij Hendriks  Kadobon
Kempengenot   Borrelbox
Twice as Nice   Kadopakket
Lemmens verf, advies en wonen Poetskadopakket
Goudsmid Janne Wouters Kadobon 30,-
Voet en Goed   1x wandelpakket
    1x wandelpakket
    1x wandelpakket
Hapertse Hofdame  T-shirt met skyline naar keuze
Kapsalon Kapsones  Kurlsy haarband
Bakker van de Voort  1x peperkoek + 1x cake

2 gebakjes naar keuze
Hermans fietsen  Fiets schoonmaakset
Lunch & Diner 38  Kadobon 20,-
Divino    Kistje met wijn
Van Eijk caravans  Bamboo schalenset

NR.
2916
7512
8057
261
9801
5537
9531
4288
3134
6894
4516
2160
9267
4586
4688
9561
4114
5461
294
1061
5846
6360
5112
133

Neem je winnend 
lotje mee naar de 
winkel waar de prijs 
is gewonnen.
Voor meer informatie: 
info@mkbhapert.nl

Wat houdt het in? 

Speeltuin openen en sluiten 
Koffie en thee zetten (+ verkopen) 

Water en/of ranja schenken 
Speeltuin, hok en wc ruimte schoon achterlaten 

En het allerbelangrijkste: 

Letten op de kinderen en er voor zorgen 
dat zij en hun eventuele begeleiders een 

fijne avond/middag hebben 

                      WWiijj  zzooeekkeenn  ttooeezziicchhtthhoouuddeerrss  vvoooorr  eellkk  ooppeenniinnggssmmoommeenntt::  
                                                                                  MMaaaannddaagg  tt//mm  vvrriijjddaagg::  
                                                                                  1188::0000  --    2200::0000  uuuurr  
                                                                                  WWooeennssddaaggmmiiddddaagg::  
                                                                                  1144::0000  --    1166::0000  uuuurr  

Interesse? 
Mailto: 
toezichthofstad@hotmail.com 

HHeett  ssppeeeellsseeiizzooeenn  sslluuiitteenn  wwee  aaff  mmeett  eeeenn  eevvaalluuaattiiee--
mmoommeenntt,,  hhaappjjee,,  ddrraannkkjjee  eenn  eeeenn  wwaaaarrddeerriinngg  vvoooorr  
oonnzzee  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann  eeeenn  BBllaaddeellbboonn  
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TOTALE LEEG VERKOOPTOTALE LEEG VERKOOP
STIPPENKORTING OP 

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

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

I.V.M. VERDERE SPECIALISATIE
IN RELAXFAUTEUILS

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

Het is dinsdag rond de klok van half zes en het 
verkeer beweegt zich, traag als een slak, rich-
ting de soep en de erpel. Ik knots bijna op de 
auto voor mij als deze op de rem moet voor een 
wagen die zich vanaf het Van Mossel-terrein 
voor mijn voorganger gooit. Mijn remmen zijn in 
ieder geval weer goedgekeurd. Een snelfietser 
met een rode rugzak scheurt mij voorbij op de 
Oude Provincialeweg en ik zucht een keer diep 
als het verkeerslicht voor de tweede keer op 
oranje springt. Wat ben ik blij dat dit voor mij 
geen dagelijkse kost is. 

Onderweg naar Reusel zie ik het verkeer richting 
Hapert steeds verder opstroppen. Ter hoogte van 
de Lange Trekken springen de stoplichten weer 
op rood en moet ik alweer op de rem. Afdraaiend 
verkeer uit Bladel voegt zich langzaam in de lange 
rij van tegemoetkomend verkeer. Misschien doe ik 
over dit ritje over een paar jaar wel dubbel zo lang. 

De Brainportregio beleeft zijn gloriedagen en daarmee natuurlijk ook onze eigen bedrijven. 
Mooie ontwikkelingen, maar al die mensen moeten ergens wonen, waardoor de vervoers-
bewegingen alleen maar verder gaan toenemen. In Zuidoost-Brabant mogen we in de 
toekomst 100.000 woningen gaan bijbouwen en ondertussen wil de provincie alleen maar 
pleisters plakken op een van de belangrijkste provinciale verkeersaders van de Kempen. 

Ik maak me zorgen, want een slechte weg doet geen recht aan onze belangrijke economi-
sche positie. Behalve frustratie voor veel bestuurders, is het ook nog eens onveilig. Het is 
algemeen bekend dat een ambulance er soms te lang over doet om in Reusel-de Mierden 
ter plaatse te komen en dat de veiligheid bij voornamelijk het kruispunt bij Van Mossel 
écht een probleem is. Wat meer begrip van de bestuurders in het Provinciehuis zou op zijn 
plaats zijn. De Bladelse en Reuselse wethouders doen hun stinkende best om de provincie 
te bewegen, daar twijfel ik niet aan. Misschien moeten we onze provinciale bestuurders 
eens uitnodigen om een paar keer in de spits over de N284 te rijden en de frustraties van 
onze inwoners aan te horen.

Tijdens mijn ritje werken mijn hersenen op volle toeren, net als mijn auto wanneer ik weer 
op kan trekken bij de stoplichten. Meestal voelt het nutteloos als ik lang moet wachten in 
het verkeer, maar vandaag kijk ik op mijn gemak om me heen. Frustratie brengt me niet 
sneller naar mijn bestemming. De drukte in het verkeer sluit naadloos aan bij de drukke 
maatschappij, waarin alles snel moet en we te weinig tijd voor onszelf nemen.  

Bij de onbemande benzinepomp rij ik eindelijk de snelle fietser met de rode rugzak voorbij. 
Van korte duur, want bij de Smagtenbocht mag ik opnieuw afremmen. Ik zucht nog maar 
eens. Het zonnetje laat zich nog even zien van achter een wolk. Soms is even stilstaan toch 
ook wel genieten. 

Lisa Coolen

Raadslid Bladel Transparant
L.coolen@bladel.nl

Stilstaan

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
Verzorgd door Klaasje Douma

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491
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Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

Prijs 

€ 3299,-
Direct uit voorraad leverbaar!!

Een stijlvolle E-Bike

Kalkho�  Image 
3.B Move BLX
- Bosch Active+ line, 50nm
- Hydraulische schijfrem.
       - Gesloten kettingkast
          - 7v Naafversnelling
           - Rechte zit
        - Eenvoudig display

Kalkho�  Image 
3.B Move BLX
- Bosch Active+ line, 50nm
- Hydraulische schijfrem.
       - Gesloten kettingkast
          - 7v Naafversnelling
           - Rechte zit
        - Eenvoudig display

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.

In Memoriam

Piet Vermeulen

Op zaterdag 8 april jl. is op 79-jarige leeftijd Piet Vermeulen 
overleden. Geboren in Wolphaartsdijk (op 23 oktober 1943) 
kwam Piet op latere leeftijd naar Bladel, waar hij onderwij-
zer werd op de voormalige Roncallischool. Vele Bladelnaren 
kennen Piet daar van. Of van zijn sportieve activiteiten 
(fietsen en hardlopen), van zijn (40-jarig!) lidmaatschap van 
het Bladelse Gilde of van zijn activiteiten voor de RK kerk.

Vanuit Bladella kennen wij Piet oorspronkelijk als KNVB-
scheidsrechter. In de meest recente jaren (vanaf 2019) was hij 
actief als vrijwilliger bij Bladella en als verenigingsscheids-
rechter: hij floot jeugdwedstrijden op de zaterdag. Ook stelde 
hij zijn onderwijsachtergrond ten dienste van Bladella: hij 
begeleidde jonge Bladella-scheidsrechters die de opleiding 
bij de KNVB volgden. Zijn laatste pupil was mijn eigen zoon 
Jasper, Piet hielp hem vlak voor de zomer van 2022 met het 
behalen van zijn scheidsrechters-diploma.

Zo zullen wij ons Piet ook herinneren: een aimabele man waar je van op aan kon, altijd 
behulpzaam, uiterst correct en zeer betrouwbaar. We zullen hem missen.

We wensen zijn naasten alle sterkte om dit verlies te dragen.

Wim Ploeg, 
voorzitter vv Bladella

ARENDONK (B) - Op zaterdag 3 en zondag 
4 juni zijn de 23e Demonstratiedagen van 
VZW de Grenslandtrekkers op de terreinen 
van huifkarverhuur de Roesthoef, Polder-
straat 6 in Arendonk. Gelegen aan de weg 
N139 van Reusel naar Arendonk (volg na-
dien de borden).

Dit jaar is het thema Hanomag- Henschel. 
Hiervan zijn er diverse uitvoeringen van trac-
toren en machines. Daarnaast komen er ook 
nog andere tractoren, vrachtwagen, stationair 

motoren, dorsmachine, malen, oude brand-
weerwagen, Belgische trekpaarden, demo 
puinbreken, woonwagens, konijnen en hoen-
dervrienden ‘t Pluiske uit Dessel, oldtimers en 
diverse hobbystands. Voor de kinderen is er 
een luchtkussen. 

Entree: kinderen t/m 12 jaar gratis en vanaf 
12 jaar € 3,00 p.p. Voor meer informatie: 

demodagen@gmail.com
www.grenslandtrekkers.eu

23e Demonstratiedagen van VZW de Grenslandtrekkers

In samenwerking 
met Band op 
Spanning plaats-
ten we vorige 
week de eerste 
Slimme Banden-
pomp in onze ge-

meente. De pomp is te vinden en gratis te 
gebruiken bij ‘Lang Parkeren’ op de Hint. De 
Slimme Bandenpomp zorgt dat het oppom-
pen van je autobanden goed gebeurt én 
rekent direct uit wat je bespaart aan brand-
stof, bandenslijtage en CO2-uitstoot. 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van 
de automobilisten na het oppompen van 
hun autobanden bij tankstations met de 
verkeerde bandenspanning wegrijdt. Hier-
door ontstaat er onnodig extra CO2-uitstoot, 
brandstofverbruik, bandenslijtage en auto’s 
hebben een langere remweg. Uiteindelijk 
heb jij als automobilist ook meer kosten dan 
nodig. Dat is zonde. Het oppompen van ban-
den kan namelijk beter en slimmer. Met de 
Slimme Bandenpomp van Band op Spanning 
kun jij straks schoner de weg op en voorkom 
je versleten banden.

Eenvoudig, duurzaam en gratis
De Bandenpomp is gemaakt van duurzaam 
materiaal en werkt geheel op zonne-energie. 
Je kunt de pomp eenvoudig en 24 uur per dag 
gratis gebruiken. Vul je kenteken in op het 
touchscreen display en de pomp berekent 
welke bandspanning optimaal is voor jouw 
auto. Het touchscreen helpt je met de juiste 
instellingen, geeft tijdens gebruik weer wat er 
gebeurt en na afloop zie je direct de besparin-
gen in euro’s (dat is al snel € 21,50 per keer), 

liters brandstof en verminderde uitstoot. Je 
ziet dus direct hoe jij je steentje bijdraagt aan 
het milieu en je eigen portemonnee! 

Een mooi initiatief vindt wethouder Steven 
Kraaijeveld: “Als we het probleem van on-
derspanning oplossen bespaart Nederland 
jaarlijks 200 miljoen liter brandstof, 750.000 
banden, 400.000 ton CO2-uitstoot en 400 
miljoen euro. Hier werken we in Eersel graag 
aan mee. Ik moedig dan ook dat iedere auto-
mobilist in de gemeente aan om gebruik te 
maken van de pomp!”

Over Band op Spanning
De organisatie Band op Spanning bestrijdt 
de vervuiling en negatieve gevolgen die au-
tomobiliteit met zich meebrengt. Er staan in-
middels meer dan 125 Slimme Bandenpom-
pen in Nederland. Wil je meer weten? Kijk op 

www.bandopspanning.nl

Plaatsing 
Slimme 
Bandenpomp
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DE BBQ SPECIALIST
BBQ FEEST IN DE TUIN, OF OP LOCATIE? GEMAK EN KWALITEIT GAAN 
BIJ DE BBQ SPECIALIST UITSTEKEND SAMEN! OOK DIT NIEUWE  
ZOMERSEIZOEN HELPT DE BBQ SPECIALIST UIT BERGEIJK ER EEN 
ONVERGETELIJKE ERVARING VAN TE MAKEN. 

TIJDENS EEN MOOIE ZOMERDAG IS HET HEERLIJK OM MET FAMILIE, VRIENDEN 
OF COLLEGA’S TE GENIETEN VAN EEN SMAKELIJKE BBQ. LUISTER WOENSDAG 
26 APRIL V.A. 12:30 UUR VOOR ALLE TIPS NAAR HET LUNCHPROGRAMMA MET 
FRANK VAN LOON. DAARIN GAAT EDDY VAN DE WOUDE IN GESPREK MET JEFFREY 
OOMS EN ERIC BAYENS VAN DE BBQ SPECIALIST UIT BERGEIJK. 

DE BBQ KEUZE IS REUZE, VAN KLEIN TOT HEEL GROOT. SPITS JE OREN DE KOMENDE 
WEKEN, WANT HET KEMPEN-FM ZOMERSPEL IS WEER TERUG OP DE RADIO EN 
ER ZIJN WEER MOOIE PRIJZEN TE WINNEN VOOR FAMILIES, VERENIGINGEN EN  
BEDRIJVEN.

HERHALING OP ZATERDAG 29 APRIL VANAF 11.00 UUR IN HET PROGRAMMA MET 
TIES VAN DER STAS.

Foto: Geert-Jan Timmermans, www.timmermansoog.com 
Eric Bayens (L) Eddy van de Woude (M) Jeffrey Ooms (R) 

97.2 FM - 105.7 FM - 106.1 FM - Kabel 94.4 FM

REUSEL - Na de bijzonder 
succesvolle vorige cyclus 
begint AVR’69 binnenkort 
weer een nieuwe Start 
Running cursus. Ook voor 
de beginnende hardloper 
die al heel lang niet meer 
of nooit gesport heeft. Wil 

je meer buiten zijn, lekker veel bewegen 
en samen met anderen aan je gezondheid 
werken? Kom dan meedoen met onze Start 
Running trainingen!

Op dinsdag 9 mei begint er bij AVR’69 weer 
een nieuwe cursus voor de beginnende hard-
loper met als ultieme doel om 5 km te kunnen 
‘joggen’. Echt iedereen kan meedoen! Tijdens 
onze trainingen laten we je kennismaken 
met alle facetten van het hardlopen. Aan bod 
komen o.a. warming up, cooling down, hou-
ding van het lichaam, looptechniek, spier-
versterkende- en lenigheidoefeningen. Ook 
besteden we ruim aandacht aan o.a. voeding, 
drinken, blessurepreventie, het juiste schoei-
sel, kleding enz. 

Met een uiterst gedoseerde opbouw van de 
te lopen afstanden, de juiste houding en een 
goede looptechniek kun jij straks ook genieten 
van deze sport. (Sport)ervaring is niet nodig, 
het niveau bepaal je zelf. Samen gaat dat leu-
ker, stimuleer je elkaar en is het gezelliger.

Bij AVR’69 beschikken we over de beste fa-
ciliteiten om de trainingen te ondersteunen. 
We starten op een mooie nieuwe kunststof 
baan. Lopen op een kunststof baan geeft een 

uitstekende demping en is daardoor minder 
blessure gevoelig. Naast deze goede onder-
grond maken we gebruik van verschillende 
attributen ter ondersteuning van de training. 
Een groot voordeel van de baan is ook dat de 
trainer een goed overzicht heeft en iedereen 
kan volgen tijdens de training. Op de baan 
loop je immers niet snel verloren!

De trainingen worden gegeven op dinsdag- 
en donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur 
op het sportterrein op sportpark Den Hoek 
aan de Turnhoutseweg in Reusel. Als je ver-
hindert bent op één van de avonden krijg je 
‘huiswerk’ en ga je zonder probleem je doel 
te bereiken. Binnen 7 weken ga je van afwis-
selend wandelen en hardlopen in de eerste 
les, komen tot 30 à 35 minuten joggen in de 
laatste les. Je kunt daarna zonder problemen 
doorstromen naar één van onze bestaande 
trainingsgroepen bij AVR’69. 

Ben jij ook op zoek naar een betere conditie, 
een gezonder lichaam maar vooral ook een 
gezellig uurtje sporten in de heerlijk frisse 
buitenlucht? Doe dan vanaf dinsdag 7 febru-
ari met ons mee. De eenmalige kosten zijn 
slechts € 30,00 p.p. 

Geïnteresseerd of nog vragen? Voor meer 
informatie kijk je op onderstaande web-
site-adres of stuur een bericht naar onze trai-
ner Edwin Pijnenburg: edwin.pijnenburg@
gmail.com of 06-12825122. Hopelijk tot ziens 
op 9 mei!

www.avr69.nl

Nieuwe Start Running met 
AVR’69 start op 9 mei

REUSEL - Zoals bij velen bekend organi-
seert Jong Nederland Reusel al jaren een 
groot spektakel tijdens Koningsdag. Dit 
jaar zijn we uiteraard weer terug. 

Deze feestelijke dag is niet alleen voor de 
leden van Jong Nederland Reusel, maar voor 
alle jeugd en ouders uit Reusel-De Mierden 
en omstreken. Iedereen is van harte welkom 
om er samen met ons weer een groot feest 
van te gaan maken. Voor jong en oud zullen 
er leuke en gezellige activiteiten te beleven 
zijn in De Valk en Elsom in Reusel.

Wat is er allemaal te doen op 27 april voor de 
kinderen en hun ouders uit de gemeente Reu-
sel-De Mierden? Dit jaar kan de jeugd zich o.a. 
vermaken met frietbakken, silent disco, storm-
banen, wipe out en een base jump luchtkus-
sen. Daarnaast kan ook dit jaar iedereen ook 
weer geschminkt worden. Maar er is nog veel 
meer te beleven.... Gaan jullie er samen met 
ons een topdag van maken? En mochten jullie 
nog zin hebben in een hapje of een drankje, er 
is een groot XXL terras aanwezig.

De dag begint om 13.00 uur en de ingang is 
aan Kruisstraat 1a van De Valk in Reusel. Om 
17.00 uur zal de middag helaas weer afgelo-
pen zijn. Wij hopen dat iedereen met het hele 
gezin, samen met Jong Nederland Reusel, 
een gezellige Koningsdag komt vieren op 27 
april. En niet te vergeten: de entree is gratis 
deze dag. Graag tot dan!

Jong Nederland Reusel 
viert Koningsdag in 
De Valk & Elsom

VERMAAK
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ALLE MERKEN

Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 46.552 KM
Bouwjaar : 2021

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Skoda FABIA 1.0 TSI Business Edition

Nu tijdelijk 

€ 18.500,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 360,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

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!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Piet Hakkens  T 06 415 688 37 Hennie van Schaijk  T 0497 551 777 Jos Beerens  T 06 145 338 79 Rob Luijten  T 0497 844 588
De Hint & Eyckelbergh (Gielen druk print webmedia) PC55

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

De Hint - Eyckelbergh - PC55

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE  KEMPEN?

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!

BEZOEKTUIN DOOR 'T POORTJE
Locatie: Vessemseweg 15, Hoogeloon.
Entree: € 1,00 incl. beschrijving van de tuin.
Tijd: 10.00-17.00 uur. Er is een kruidenkwekerij
te gast in de tuin met informatie en verkoop
van kruidenplantjes.  

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!

WOENSDAG 26 APRIL

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 27 APRIL

KÖNINGSDAG REUSEL
Locatie: Kerkplein, Reusel. Gratis entree.
Tijd: 12.00 uur. Een gezellig dorpsfeest op
het Kerkplein in Reusel!

GARAGESALE REUSEL
Locatie: buurtvereniging De Lokbossen,
Reusel. Tijd: 10.00 uur.

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

GARAGESALE BLADEL
Locatie: buurtvereniging de Biezen en
Rond den Tip, Bladel. Tijd: 10.00-14.00 uur.
Bij de volgende straten: Europalaan,
Van Dissellaan, Vogelwikke, Helleneind,
Gozelinusbocht, Kamille, Helmkruid en veldje
bij Podium10.

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!

DONDERDAG 18 MEI

DE BEUMO GARAGEVERKOOP
REUSEL
Locatie: buurtvereniging Beumo, Reusel.
Tijd: 10.00-17.00 uur. Info: www.beumo.nl

ZA. 27 T/M DI. 30 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde. 

ZONDAG 28 MEI

PINKSTERBRADERIE REUSEL
Locatie: Kerkstraat, De Lend, De Vest,
Bakkerstraat en Dorpsbron, Reusel.
Tijd: 11.00 uur. Entree: € 2,00. Er is een
diversiteit aan marktkramen, gecombineerd
met gezellige terrassen, muziek en
activiteiten voor kids!

ZATERDAG 3 JUNI
ZONDAG 4 JUNI

23E DEMONSTRATIEDAGEN
VZW DE GRENSLANDTREKKERS
Locatie: terreinen van huifkarverhuur
de Roesthoef, Polderstraat 6, Arendonk (B).
Tijd: za. 3 juni 12.00-18.00 uur en zo. 4 juni
10.00-18.00 uur. Entree: kinderen t/m 12 jaar
gratis en vanaf 12 jaar € 3,00 p.p.
Voor de kinderen is er een luchtkussen!

ZA. 3 T/M DI. 6 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel.

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

zaterdag 29 april

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

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

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

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

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

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

Alles thuis
geleverd en 
vakkundig
gemonteerd.

Door Renate Matthijssen

BLADEL - De komende maanden gaan we 
- in aanloop tot de off iciële opening ergens 
in het voorjaar van 2024 - extra vaak aan-
dacht besteden aan De Groene Long in 
Bladel. Die datum ligt nog (lang) niet vast 
omdat de natuur zich nu eenmaal niet laat 
sturen en er tal van oorzaken kunnen zijn 
waardoor deadlines niet gehaald kunnen 
worden. Daarom: geen deadline maar een 
serie over de initiatieven die geleid hebben 
tot De Groene Long.

Het begon met een weiland zonder uitstra-
ling aan de rand van het dorp. Beter gezegd: 
op een steenworp afstand van het centrum. 
Via de Zwartakkers en de Beemdstraat ben je 
namelijk vanaf de Markt binnen vijf minuten 
in het park in ontwikkeling. 

De gemeente Bladel deed jaren geleden een 
oproep aan de inwoners om mee te denken 
over de invulling van De Groene Long. Daar-
op kwamen reacties binnen die allemaal 
aan de haalbaarheid getoetst werden. De 
zelfoogsttuinderij, de kinderboerderij en het 
Groen-onderwijs van Pius X-College haalden 
deze toets en konden aan de slag.

Twee jaar geleden in het voorjaar kwamen 
de eerste groenten van het land bij zelfoogst-
tuinderij Het Groene Goud. Biologisch, verser 
dan vers en ontzettend lekker. Het was – en 
is – pionieren voor Femmes van Limpt die als 
tuinder de vrijwilligers aanstuurt. De natuur is 

grillig en dus weet je nooit hoe de oogst zal 
zijn. Dat houdt de groep niet tegen om da-
gelijks hard te werken aan de opbouw van 
de tuinderij. Ongelooflijk wat er de afgelopen 
twee jaar is gebeurd. Heggen geplant, een 
kas gebouwd, maar vooral héél veel lekkere 
groenten en prachtige bloemen geoogst.

Het Pius X-College stak vorig jaar de eerste 
schop in de grond voor de bouw van het 
Groen-onderwijs op deze locatie. Naar ver-
wachting zal na de meivakantie daadwerke-
lijk begonnen worden met het onderwijs op 
deze locatie. Leerlingen werken samen met 
de vrijwilligers, verzorgen tijdens schooltijden 
de dieren en werken zo aan ‘betekenisvol 
onderwijs’. 

Midden in de samenleving, vanuit de praktijk, 
leren ze meer dan wat er in de boeken staat. 
De dieren van het Pius X-College krijgen weer 
meer ruimte, die ze in moesten leveren sinds 
de komst van de nieuwe sporthal.

Ontspannen is één van de doelen van De 
Groene Long. Daarom komt er een kinder-
boerderij waar je, tijdens openingstijden, tus-
sen de dieren mag lopen. Liever niet voeren, 
dat doen de vrijwilligers en de leerlingen van 
het Pius X-College. In het park-in-ontwikke-
ling komen speeltoestellen, wandelpaden en 
is ruimte voor water. Letterlijk een ‘groene 
long’ tussen alle stenen van het dorp.

Het geheel is nog niet klaar. Nog lang niet. 
Zo lang er goede ideeën zijn, blijft De Groene 

Long in ontwikkeling. Iedereen is al welkom 
om te komen wandelen en ontspannen in het 
gebied. Er is telkens weer iets nieuws te zien. 
Voor het echte spelen en recreëren op het 
nieuwe gras wordt nog wat geduld gevraagd, 
omdat het nu nog te kwetsbaar is. Maar ook 
dat gaat straks goed komen. 

Steek je graag de handen uit de mouwen 
en wil je nuttig vrijwilligerswerk gaan doen? 
Meld je bij één van de organisaties; je hulp 
is van harte welkom. De Groene Long is van 
iedereen en voor iedereen.

www.groenelongbladel.nl

Hoe het was, hoe het is, hoe het wordt

Het begon met een weiland zonder uitstraling aan de rand van het dorp. Beter gezegd: op een steenworp afstand van 
het centrum. Via de Zwartakkers en de Beemdstraat ben je namelijk vanaf de Markt binnen vijf minuten in het park in 
ontwikkeling. De gemeente Bladel deed jaren geleden een oproep aan de inwoners om mee te denken over de invulling 
van De Groene Long. Daarop kwamen reacties binnen die allemaal aan de haalbaarheid getoetst werden. De zelfoogst-
tuinderij, de kinderboerderij en het Groen-onderwijs van Pius X-College haalden deze toets en konden aan de slag.

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

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

KLANKONTSPANNING
Met klankschalen en authentieke instrumenten.
Zondag 23 april, 10.00-12.00 u. MFA Hart van 
Hapert. Aanmelden: Gerrie Noten, 06-22371687 
/ www.terran.love

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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

KOS bladzuiger-blazer, 2800W, met opvangzak.
€ 30,-. Tel. 06-29030855.

Gebruikte kolomboor met standaard, € 40,-. 
Tel. 06-31288237.

Garagesale (huisraad), teveel voor de weggeef-
hoek. Gratis of vergoeding, hobbyspullen, 
huishoudapparatuur, barbies, bakspullen, 
inbouwapparatuur, vazen, brander, elektr. 
heggenschaar etc. Za. 29 april, 10.30-16.00 uur. 
Ten Eiken 6, Hoogeloon.

2-pers. wandelwagen, z.a.g.n. € 70,-. In hoogte 
verstelbare box, € 60,-. Autostoeltje, merk 
Baninni easyclick, € 50,-. 2 ledikantjes, compl. 
verstelbare bodem, € 60,- p.st. Tel. 06-57113700.

Buggy, inklapbaar en 4 tuinstoelkussens.
Tel. 06-15575024.

Electr. barbecue, 30 cm doorsnee, nieuw in 
doos. Tel. 06-15575024.

Tablethouder met zuignap, merk Vogels. 
Tel. 06-15575024.

4 campingstoeltjes + tafel, € 25,- en grote 
caravanhoes, € 25,-. Tel. 06-19900703.

Ford S-Max, 2007, 2000 cc, 179.500 km, 
zilvergrijs, 5-deurs, APK mrt. 2024, met 
4 nieuwe All-Season banden. Tel. 06-50231650.

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

TE HUUR AANGEBODEN: Vrijstaande woning 
met garage in centrum van Eersel. Veel privacy 
biedende tuin op het zuiden, slaap-/werkkamer 
op begane grond. Tel. 06-28818367.

TE HUUR OPSLAGRUIMTE
Van particulier, voor al uw spullen, 250 m2, in 
Hulsel. ALLEEN OPSLAG GEEN WERKPLAATS 
€ 250,- per maand. Tel. 06-46246064.

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.

GEVONDEN: Gouden kinderarmbandje, 
15,5 cm met tekst bij busstation Reusel. Bellen 
naar 0497-641636 indien u het woord weet.

GEVONDEN: Damesbril in etui op de 
Doolandweg in Bladel. Tel. 06-45610147.

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.

GEZOCHT: Actief gezin in Hapert zoekt 
schoonmaakhulp die graag meedenkt. 6 uur/
week. Tijdstip en vergoeding in overleg. We 
maken graag kennis! Muriel, tel. 06-21434556.

GEZOCHT: Caravanstalling voor tourcaravan. 
Tel. 06-28531530.

VERLOREN: Paarse etui met bril, rood montuur, 
op 1e paasdag, waarschijnlijk in de Haecken of 
Doolandweg, Bladel. Tel. 06-83878052.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Lexmark kleurenprinter, 
z.g.a.n. Stijn Streuvelslaan 18, Bladel.
Tel. 06-38710693.

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

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

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

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.

 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

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Bezorgklacht?
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Teurlings
de Mulder

Acties geldig in de maand april

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

Je kunt je huisdier op verschillende 
manier hiervoor preventief 
beschermen.

Kom eens langs bij ons in de winkel, we adviseren u graag.

Het is voorjaar en dat 
betekent dat het tekenseizoen weer is 

begonnen!

Avantix spot on 
15% korting     

Beaphar COMBOtec 
15% korting

Frontlint Combo spot on
25% korting

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Dit jaar zal petanquevereniging De Soepele Pols uit Netersel, welke inmiddels een begrip is in de Kempen, haar negende lustrum gedenken. 
Daarom werd besloten, evenals bij de veertig jaar, een groepsfoto te laten maken waaruit blijkt dat DSP nog steeds een hechte en levendige groep 
is waar sportiviteit en gemoedelijkheid de boventoon voeren. Uiteraard is er nog altijd plaats voor nieuwe leden.

Het bestuur van De Soepele Pols

Op de foto:
-  Onderste rij v.l.n.r.: Marij Vissers, Coby Muller, Jane Archbold, Leny van Ierland, Nel Kluijtmans, Rita Cliteur, Thea Fouchier, Jeanne Clemens, 

Nell Beerends, Gerrie Reinders, Loes de Bresser, Rikie Seuntiens en Stef Kluijtmans.
-  Bovenste rij v.l.n.r.: Pieter Reinders, Jack van Rijswijk, Toon Peijs, Jos Seuntiens, Bets Spooren, Jos Beerends, Janus Bogers, Guus Lavrijsen, 

Frank Bloemsma, Jan Boumans, Wim Vissers, Staf van Eemeren, Simon Muller, Ton van Ierland, Jan Clemens, Henk van der Linden, Phil Spooren, 
Pierre Swalen, Hans de Koning en Kees Tijssen.

45-jarig  jubileum  De  Soepele  Pols45-jarig  jubileum  De  Soepele  Pols
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Vanwege het Jaar van Casteren zullen er op 
alle zondagen in de meimaand gezongen 
Missen zijn om 09.30 uur, met medewerking 
van gastkoren. We hebben speciaal de regalia 
van het Mariabeeld (kronen, scepter, aardbol 
en rozenkrans) laten opknappen, zodat ‘Ons 
Moeder’ er weer mooi bijstaat. Ofschoon pas 
in 2024 het Jaar van Hoogeloon is, zetten drie 
gezinnen zich daar nu ook al in om wat leuke 
activiteiten te organiseren voor de jonge ge-
neratie. Net als in Casteren werden op paas-
zaterdag paasmandjes gemaakt. Ofschoon 
het hoogtepunt van het Jaar van Casteren 
nog moet komen (het Elisabethspel, zie www.
rebelseroos.nl), wordt het stilaan ook tijd om 
aan de invulling van 2024 te denken...

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 22 april
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel 
                 Inzegening door Mgr. De Korte
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 
                (m.m.v. cantor-organist)

H. Fidelis van Sigmaringen
Maandag 24 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Marcus
Dinsdag 25 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 26 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.45 uur: Bladel, bijbeluurtje

H. Petrus Canisius
Donderdag 27 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

H. Petrus Chanel
Vrijdag 28 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 29 april
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel 
                 (m.m.v. gemengd koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

4e Zondag van Pasen
Zondag 30 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. cantor)
13.00 uur: Bladel, Doop

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 29 en 30 april)

Bladel:
Geen intenties 

Casteren:
Geen intenties 

Hapert:
- Henk Straatman en 
  Gerrie Straatman-Beelen (f)
- Ouders Coppens-Gooskens
- André Vrijhoeven

Hoogeloon:
Geen intenties 

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

Korte de Severinuskapel in het Hart van 
Hapert inzegenen. Na afloop is er worsten-
brood en voor wie wil een rondleiding door 
de MFA.

-  Zondag 23 april zullen de St. Jorisgildes van 
Bladel en Hapert deelnemen aan de Eucha-
ristie van 11.00 uur in Bladel. In deze Mis bid-
den we ook voor Piet Vermeulen die helaas 
voor Pasen is overleden. Moge hij rusten in 
vrede.

-  Van Hemelvaartsdag 18 mei tot 21 mei zijn 
er in Sittard bezinningsdagen voor mensen 
tussen de 30 en 50 jaar, met tijd voor gebed, 
gesprek en wandelen. Informatie vindt u op 
het prikbord.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

3e Zondag van Pasen
Zaterdag 22 april
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria

Zondag 23 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Janus van Dongen en 
  Annie van Dongen-Korse 
  (vw. trouwdag)
- Ad Hesselmans (vw. verjaardag)
- Gust Lavrijsen
- Bernard Jansen en Anneke Jansen-Rijkers
- Jan Castelijns
- Voor de leden en overleden leden van 
  Sint Jorisgilde Reusel
- Bijzondere intentie om bekering

Maandag 24 april
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Feest: H. Marcus, Evangelist
Dinsdag 25 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 26 april
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 27 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 28 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

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 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
Zondag 7 mei: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 23 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 30 april: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 7 mei: 10.00 uur. Ds. G. van Dam uit Eindhoven

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

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Maandag: 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-10.30 uur: overleg 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-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  

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

Donderdag: Gesloten wegens Koningsdag

Vrijdag:    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 24 APRIL 
T/M 

VRIJDAG 28 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.
  Intentie: Toon en Ria Fiers-van de Ven.
- 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

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor de hartelijke woorden,
de aanwezigheid, de vele kaartjes en mooie bloemen rondom 

het overlijden en afscheid van mijn vriend, ons pap, opa en superopa

JANUS VERMEULEN 

Het heeft ons veel kracht en steun gegeven!

Speciale dank aan
Dr. Dijkmans-huisarts praktijk Willem van Oranje,

Maxima Medisch Centrum Veldhoven, afd. Cardiologie,
Uitvaartcentrum Van den Berk en Loonen.

Ook veel dank voor de donaties aan Zonnebloem afd. Bladel.

Wies, kinderen - klein- en achterkleinkinderen

Verdrietig, maar met veel herinneringen
Aan zijn mooie en voldane leven,

Hebben wij in besloten kring
Afscheid genomen van onze    

Adrie (Ad) Aarts 

Onze broer, zwager en oom
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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


