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Door Renate Matthijssen

REGIO - Er gaat bijna geen dag meer voor-
bij of ‘de boeren’ zijn in het nieuws. Maar 
al te vaak ‘hebben zij het gedaan’ en dat 
is zeker niet altijd terecht. Boeren zijn juist 
heel erg bereid om mee te denken in be-
leid, kunnen input geven vanuit hun erva-
ring en kennis. Daarbij zijn ze er juist bij 
gebaat dat er een goede balans is tussen 
natuur en ondernemer. ZLTO schreef een 
visie op de toekomst en die werd onlangs 
gepresenteerd aan de wethouders van vijf 
Kempengemeenten.

Mét boeren praten, in plaats van óver hen
“Bezorgdheid leidt tot een kritische blik en 
daar is helemaal niets mis mee”, vertelt één 
van de aanwezigen tijdens de presentatie 
van de toekomstvisie op de landbouw in de 
Kempen. “We hebben juist ervaren dat agra-
riërs heel graag in gesprek gaan, maar te 
vaak gaat het óver hen. Er wordt óver hen 
gesproken, niet met hen. Dat heeft ZLTO
anders aangepakt: zij zijn juist het gesprek 

wel aangegaan. Hoe kun je een visie schrij-
ven op de toekomst als je niet eens zou weten 
wat er speelt in de sector?”

Beleid roept emotie op
Er wordt te veel gepraat en te weinig geluis-
terd, dat is de algemene opvatting van de 
boeren in de regio. “Het is fijn dat ZLTO die 
traditie doorbreekt”, aldus één van de aanwe-
zige boeren. 

“Natuurlijk willen we gehoord worden. Dat 
blijkt ook wel uit het feit dat we bij de voor-
beschouwing op deze visie een afgeladen 
volle zaal hadden. De toon van die bijeen-
komst was soms grimmig; het roept ook 
nogal wat emotie op als het om het voort-
bestaan van je bedrijf gaat. Iedereen heeft er 
belang bij dat er beleid komt dat uitvoerbaar 
is en waardoor boeren aan de gang kunnen 
blijven. Niet vergeten dat we voedsel van 
levensbelang produceren, hè?”

lees verder op pagina 3
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Boeren lopen tegen veel dilemma’s aan en trekken aan de bel. De aanwezige wethouders die verbonden zijn aan de gemeenten waarin ZLTO de visie voorgeschreven heeft, haakten 
direct in op de discussie. “Wij zijn grotendeels afhankelijk van het beleid dat door Den Haag gemaakt wordt; als gemeente ben je vaak ook aan handen gebonden. Het is niet dat we 
niet mee wíllen bewegen, soms kunnen we het niet”, aldus één van de wethouders. 

De mooiste keukens, 
inbouwkasten, 
badkamermeubilair, 
schuifwanden en 
kantoorinrichting.

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

Een blik 
op de 
toekomst
Visie op de Kempen; 
de stem van de 
boeren laten horen 
en beleid aanpassen

Vijf wethouders planten zaadjes 
in het ‘blik op de toekomst’
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Hulselseweg 11   Openingstijden:
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voordelig A-merk frisdrank bij ons verkrijgbaar Wij testen GRATIS
uw vijverwater

acties geldig van
28-04 t/m 04-05-23

KOOPZONDAG 30 APRIL
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

NU VOOR

  17,99

13,99

ZOMERBLOEIERMIX
 IN HANGPOT

4 verschillende soorten 
in 1 hangpot

NU VOOR

  11,99

7,99

DIGITALIS
‘PINK PANTHER‘

vaste plant

BEVRIJDINGSDAG 
VRIJDAG 5 MEI

OPEN VAN 09:00 
TOT 20:00 UUR

ACTIE

2+1
GRATIS

HANGLOBELIA
zomerbloeier
2,79 per stuk

NU VOOR

  99,00

75,00

OLIJFBOOM
hoogte: circa 100 cm

groenblijvend
excl. sierpot
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STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

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. Mastbos 10 | 5531 MX Bladel

Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl

keukens • interieurs
parketvloeren

BLADEL - Tijdens de Koningsspelen op 21 
april zette de leerlingen van basisschool 
De Sleutelaar zich in voor het Ronald 
McDonald Kinderfonds. Middels de jaar-
lijkse sponsorloop zamelden zij geld in 
voor dit doel.

Voor sommige leerlingen het hoogtepunt van 
het schooljaar. Het moment waarop zij hun 
sportief talent kunnen tonen: de koningsspe-
len met als vast onderdeel de sponsorloop. Al 
jaren wordt er deelgenomen aan de landelij-
ke koningsspelen en organiseert de ouder-
vereniging samen met enkele teamleden van 
de school de koningsspelen. Na een ochtend 
vol sportieve activiteiten als een heuse ob-
stakel run, dansworkshop, slagbal en voetbal 
werd er ook nog gerend voor het goede doel.

Dit jaar is het goede doel van de sponsor-
loop gekozen door de leerlingen van de 
school zelf. De kinderen in groep 8 hebben 
het voorwerk gedaan. Zij hebben in groepjes 
gezocht naar goede doelen waarvan zij vin-
den dat ze het verdienen om door De Sleu-
telaar gesponsord te worden. Ze mochten 
hun gekozen doelen presenteren tijdens de 
weeksluiting aan de andere leerlingen op 
school. Stuk voor stuk waren er mooie doelen 
gekozen door de groep 8-leerlingen, maar er 
kan maar 1 doel hét doel van de sponsorloop 
zijn dit jaar. Na de presentaties mochten de 
andere leerlingen van de school allemaal een 
stem uitbrengen. Met een kleine voorsprong 
kwam het Ronald McDonald Kinderfonds als 
winnaar uit de bus.

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt 
ervoor dat zieke en hun familie dicht bij el-
kaar kunnen zijn. Zieke kinderen voelen zich 
namelijk beter met hun ouders, broertjes en 
zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg 
beter vol met een rustplek dicht bij hun zieke 
kind. Volgens de leerlingen uit groep 8 is het 
belangrijk dat we daarom geld inzamelen 
voor dit Kinderfonds.

Gewapend met een sponsorkaart hadden de 
leerlingen zich allemaal laten sponsoren, per 
rondje of voor een vast bedrag, alle beetjes 
telden mee. En op vrijdag 21 april hadden de 
leerlingen van De Sleutelaar zich verenigd op 
het Albrecht Rodenbachplein. Van de jongste 
tot de oudste leerling van school hadden ze 
zich voor de volle honderd procent gegeven 
en zoveel mogelijk rondjes om het plein ge-
rend. Ouders van de oudervereniging ston-
den bij de stempelpost zo snel mogelijk te 
stempelen, zodat de leerlingen zo min mo-
gelijk tijd verloren. Andere ouders spanden 
zich in om water klaar te hebben staan om 
het vochtgehalte op peil te houden en weer 
andere ouders en grootouders moedigden 
aan. Met zweetdruppels en rode wangen als 
gevolg. Alles was gegeven voor een mooi be-
drag.

Als ouders en team bij De Sleutelaar vinden 
we het belangrijk om je in te zetten voor een 
goed doel. Iets dat buiten jezelf ligt, maar 
waar je wel een steentje aan bij kunt dragen. 
Geven aan een ander, dat voelt fijn! Enorm 
trots zijn we dan ook op de leerlingen van 
onze school. Ook op de organisatie en ouders 
die zich ingezet hebben: mede dankzij hen 
was het een geweldige dag. Iedereen heeft 
zijn beste beentje voorgezet voor een mooi 
evenement met een geweldig resultaat!

BS De Sleutelaar rent voor 
Ronald McDonald Kinderfonds

Zomerbridge in CC Den Herd
BLADEL - Bridgevereniging Scharukla uit Bladel pakt de jaarlijkse zomerbridge weer 
op. Na een gedwongen rustperiode, vanwege corona, is er deze zomer weer volop 
gelegenheid om eens lekker en ongedwongen de kaarten ter hand te nemen. Bridge-
liefhebbers, jong en oud, ongeacht waar je woont of waar je vandaan komt, zijn van 
harte welkom op de onderstaande dinsdagmiddagen in gemeenschapshuis Den Herd. 

Deze bridgemiddagen zijn voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-leden van Schar-
ukla. Omdat gezelligheid en bridgeplezier voorop staan, zijn dit bij uitstek ook nog eens 
geweldige momenten om je, als je je misschien nog niet bekwaam genoeg voelt om in 
clubverband te spelen, je het bridgen nog meer eigen te maken. Kortom, voldoende reden 
om op basis van vrije inloop op een of meerdere dinsdagmiddagen te komen spelen. We 
spelen 6 rondes van elk 4 spellen en de uitslag wordt meteen na afloop bekendgemaakt. 

De speeldagen zijn de volgende dinsdagmiddagen: 2, 9, 16, 23 en 30 mei; 6, 13, 20 en 27 
juni; 4, 11 en 18 juli; 29 augustus en 5 en 12 september. We beginnen telkens om 13.30 uur 
en zorg s.v.p. dat je er een kwartiertje eerder bent om in te schijven. Inschrijfgeld bedraagt 
€ 2,00 p.p. per speelmiddag. 

Dus heb je zin om lekker ontspannen en buiten competitieverband te bridgen, kom dan 
naar gemeenschapshuis Den Herd, Emmaplein 4 in Bladel. Je bent er meer dan welkom!
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Knelpunten 
Tijdens de presentatie, die bij De Spekdonken 
in Vessem werd georganiseerd, kreeg Cyriel 
Hendrikx het woord. Hij is boer in Baarschot 
en na een korte introductie van zijn bedrijf, 
wist hij precies aan te stippen waar de knel-
punten zitten. Waar je aan de ene kant ruimte 
krijgt in het huidige beleid, wordt je aan de an-
dere kant tegengewerkt en dat gaat niet meer. 
Zo is bijvoorbeeld het aantal hectares dat 
nodig is om mest uit te kunnen rijden, groter 
dan het aantal hectares dat nodig is om voed-
sel te produceren. Je hoeft geen rekenwonder 
te zijn om te snappen dat dat wringt. Cyriel is 
bezorgd over de toekomst, al heeft hij nu een 
florerend bedrijf. “Je weet nooit welke regelge-
ving er voor de deur staat en dat maakt het 
soms onaangenaam spannend.”

Ondoenlijk om íedereen tevreden 
te houden
Boeren lopen tegen veel dilemma’s aan en 
trekken aan de bel. De aanwezige wethouders 
die verbonden zijn aan de gemeenten waarin 
ZLTO de visie voorgeschreven heeft, haakten 
direct in op de discussie. “Wij zijn groten-
deels afhankelijk van het beleid dat door Den 
Haag gemaakt wordt; als gemeente ben je 
vaak ook aan handen gebonden. Het is niet 
dat we niet mee wíllen bewegen, soms kun-
nen we het niet”, aldus één van de wethou-
ders. Een collega vult aan: “Daar komt nog 
bij dat beleid dat goed is voor de koeienboer 
nadelig kan zijn voor de boomkweker; het is 
bijna ondoenlijk om álle partijen tevreden te 

houden, maar het zijn wel allemaal agrariërs. 
Water bij de wijn doen en in gesprek blijven, 
daar komt het op neer.”

Speerpunten
ZLTO maakte een toekomstvisie waarin tien 
speerpunten zijn opgenomen. In het kort 
komt het erop neer dat boeren meer grond 
nodig hebben en dat er beleid moet komen 
waarin ruimte voor ontwikkeling en groei is. 
Bij nieuwe belemmeringen is niemand ge-
baat; het is juist zaak de kracht van de onder-
nemers en hun ervaring mee te nemen. Inno-
vatie moet niet uit de weg worden gegaan en 
waar het kan moeten deze innovaties gefaci-
liteerd worden. De regels zijn nu te streng en 
dat heeft voor een onwerkbare situatie en een 
onzekere toekomst gezorgd.

Blik op de toekomst
Middels een ludieke handeling namen de 
vijf aanwezige wethouders de toekomstvisie 
in ontvangst. Ze schepten zand in een blik, 
plantten daar zaadjes in en nu is het hopen 
dat de zaadjes ontkiemen en tot volle bloei 
komen. Veel symbolischer kon ZLTO het niet 
verwoorden. Het voornemen van de voorzit-
ter van ZLTO Kempengrens is om in gesprek 
te blijven met de beleidsmakers en de boeren. 
“Dat is niet altijd makkelijk, de discussies zijn 
soms fel, maar dat mag. Juist door de dialoog 
aan te gaan, kom je ergens. Een land zonder 
boeren is ondenkbaar, we moeten ze koeste-
ren en de ruimte geven. Wij gaan ons er de 
komende tijd hard voor inzetten om het be-
leid zó te maken dat het werkbaar is én vooral 
dat er weer een toekomst voor de boeren is.”
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BEREIKBAAR

Henk Hermans 
Dr. Cramerstraat 38
5531 ER Bladel
T.:  0611 21 66 78
      085 003 66 33 
henk@dewvanwonen.nl

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 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 naaste  
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

Voorjaar 2023Voorjaar 2023

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

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

BERGEIJK - Op zondag 7 mei, van 11.00 
tot 14.00 uur, wordt er weer gedanst op 
live muziek, georganiseerd door Stichting 
Kempische Muziek en Dans (KMD). Deze 
stichting beoogt het behoud van de tradi-
tionele activiteiten volksmuziek en volks-
dans. 

Bij deze volkskunst staat vaak redelijk een-
voudige volksmuziek centraal en worden 
bijbehorende volksdansen beoefend. Gebrui-
kelijk heeft de muziek en dans ook bekende 
vormen als polka, wals of mazurka. Daarnaast 
komt ook buitenlandse muziek en dans aan 
de orde in de vorm van Bourrée, Branle, Scot-
tish, Hornpipe, Hambo, Hopsa, Mars en vele 
andere.

De kleinschalige omgeving van de Natuur-
tuin ’t Loo, Terlostraat 4 in Bergeijk, geeft aan 
het geheel een intieme, maar uitnodigende 
sfeer. Ervaren muzikanten en dansers van de 
stichting KMD demonstreren hun kunnen en 
brengen ook bij de toeschouwers het enthou-
siasme over en de drang om mee te doen.  
Ervaren dansers kunnen direct inspringen. 

Wilt u eerst meer ondersteuning, dan is een be-
zoek aan onze oefenavonden mogelijk. Dit kan 
op iedere woensdagavond, van 20.15 tot 21.45 
uur, in De Buitengaander in Westerhoven. 

De openbare bijeenkomst vindt plaats op 
iedere 1e zondag van de maand (behalve in 
augustus). Het is vrij toegankelijk en hapjes 
en drankjes zijn tegen betaling verkrijgbaar. 
Wees welkom!

Volksmuziek en volksdans 
in Natuurtuin ’t Loo



428 april 2023ER OP UIT

Samen de dag doornemen tĳ dens het koken

Ook binnen jouw budget 
een keuken met bar

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

REUSEL - Zoals je wellicht al gelezen hebt 
zal men in mei beginnen met de sloop van 
Cultureel Centrum De Kei. Daarom zal op 
5 mei de laatste activiteit in De Kei plaats-
vinden en dit zal een stevig avondje rocken 
worden. 

Om het slopen wat te vereenvoudigen zal 
Vernice deze keer volledig ‘plugged’ spelen.
De allerlaatste set zal een ouderwets feestje  

worden, want daarvoor is de band Driepal-
mennunbok weer bij elkaar gebracht. De 
band, die meer dan 20 jaar thuis was in De 
Kei, hebben er zin in en zijn flink aan het  
repeteren, want het dak moet er af. 

Kortom, zet 5 mei alvast in je agenda. Aan-
vang is om 20.30 uur en de toegang is gratis. 
Let op: dit is de laatste kans om uw munten 
van De Kei in te leveren!

Slotactiviteit De Kei: 
Vernice & Driepalmennunbok
Een stevig avondje rocken op vrijdag 5 mei

EERSEL - Op zaterdag 6 en zondag 7 mei 
staat de volgende editie van de Paarden-
dagen Eersel op de kalender. Deze men-
wedstrijd wordt georganiseerd door de 
enthousiaste leden en het bestuur van 
rij- en menvereniging de Odradaruiters, 
in samenwerking met manege PCK-Eersel 
en een groot aantal vrijwilligers en spon-
soren.
 
Bij deze wedstrijd komen de enkel-, dubbel- 
en vierspanrijders aan start. Op zaterdag 6 
mei wordt de dressuur en vaardigheid ver-
reden op het prachtige verenigingsterrein 
de Bremekker in Eersel. De door internatio-
naal level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs 
ontworpen marathon met zes hindernissen 
vindt plaats op zondag 7 mei op en rondom 
Paardensportcentrum de Kempen. Bij de 
marathon komt het aan op behendigheid en 
snelheid, dus spektakel verzekerd!
 
In totaal komen er zo’n 100 menners in actie. 
Gedurende twee dagen zijn er ruim 180 paar-
den en pony’s aanwezig op het wedstrijdter-
rein.
 
Op zaterdagavond kan vanaf de spanning 
uit de benen gedanst worden op de inmid-
dels legendarisch gezellige feestavond die 
toegankelijk is voor iedereen. De toegang is 
beide dagen gratis

 Programma Paardendagen Eersel 2023: 
(wijzigingen onder voorbehoud) 

-  Zaterdag 6 mei: 09.00 uur aanvang Dres-
suur, 09.30 uur aanvang Vaardigheid, 21.00 
uur feestavond bij PCK-Eersel.

-  Zondag 7 mei: 09.00 uur aanvang eerste 
deelnemer in de hindernissen, ca. 16.00 uur 
finish laatste deelnemer marathon, 18.00 
uur prijsuitreiking.

6 en 7 mei Paarden-
dagen Eersel
Organisatie: rij- en menvereniging de Odradaruiters 
i.s.m. manege PCK-Eersel

Jur Bayens
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

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

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

Diana
Stoel 
In microvezel 
of velvet

Lea
Hoekbank 
In 4 kleuren
snel leverbaar
links / rechts

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Liva 
Fauteuil

draaibaar

Splash
Stoel

luxor stof 119
99

Don
Stoel

adore stof
draaibaar

Eva 
eetkamerstoel 

stof boucle
in 3 kleuren

nu

119

299
279

1499
999

1299
1199

New York 
Vakkenkast
Supreme 
XXL

Mango
tafel rond

incl. spinpoot

op=op

369
189

169
129

Lea

Elegance
tafel incl. spinpoot

Deens ovaal

Ø110cm 329
Ø120cm 349
Ø130cm 369
Ø140cm 399
Ø150cm 429

200x100 
939

599
240x110 

1099
669

Spring Deals

Akties  geldig t/m 31 mei 2023 

149
99vanaf

329

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

ZONDAG 
OPEN
12:00-17:00

BUITENgeWOON

Spring Deals

ZONDAG 
OPEN
12:00-17:00

GEZOCHT
Een 

helpende hand
- gemeente Eersel - 

Werkzaamheden 
in en rond de tuin

Kleine klusjes 
in en rond huis

Uren vrij indeelbaar

06-51691013

Door Renate Matthijssen

HAPERT - Zaterdag 22 april vond de off i-
ciële inzegening van de Severinuskapel 
in Hapert plaats. Een unieke gebeurtenis 
want tegenwoordig sluiten meer kerken 
dan er gebouwd worden. Het was zowel 
voor de bisschop van Den Bosch Mons-
eigneur de Korte als voor de aanwezige 
gelovigen een bijzondere gebeurtenis. De 
kapel bleek maar net groot genoeg om alle 
bezoekers te herbergen.

Onderdeel van de wereldkerk
“Vergelijk deze kapel met een boot”, zegt 
Harm Schilder, pastoor, “een boot kan varen 
voordat deze gedoopt is met een fles cham-
pagne. Voor de kapel geldt hetzelfde; de 
diensten konden gewoon gehouden worden 
maar nu is het áf. Door de zegening van de 
bisschop is de kapel off icieel onderdeel ge-
worden van de wereldkerk en een erkende 
gebedsplaats geworden.” Voor pastoor Schil-
der is het belangrijk dat er een plek is om te 
geloven. “We merken dat steeds meer men-
sen de voeling met de kerk verliezen; voor 
iedereen is het fijn als er een plaats is waar 
je het geloof kunt en mag beleven. Zo’n in-
zegening is een mooie traditie en ik vind het 
persoonlijk erg belangrijk dat tradities in ere 
worden gehouden. We mogen fier zijn op 
onze katholieke wortels.”

Inzegening
Bij de aanvang van de dienst besprenkelde 
Monseigneur de Korte de muren en de men-
sen met wijwater, halverwege de dienst werd 
het altaar gezegend en bewierookt. “Mis-
schien was het voor veel aanwezigen een mo-

ment dat ze nooit eerder beleefden en wellicht 
nooit meer zullen beleven. Zo dacht het Col-
lege van B&W er in ieder geval wel over want 
zijn waren voltallig aanwezig. Mede ook om 
aan te geven dat de Severinuskapel wezenlijk 
onderdeel van MFA Hart van Hapert en dus de 
gemeenschap is.” Aan het einde van de dienst 
was er nóg een bijzondere gebeurtenis. Pas-
toor Schilder: “Door een inwoner van de pa-
rochie met Oosters orthodoxe roots was een 
icoon gemaakt. Hij was met zijn gezin aan-
wezig, zong een prachtig lied, waarna ook het 
icoon werd ingezegend. Voor ons was de cir-
kel mooi rond: iedereen die het geloof belijdt is 
welkom in de Hapertse kapel.”

Klokgelui 
De Severinuskapel was al in gebruik, maar 
heeft is nu off icieel onderdeel van de Kerk 
en de band met het Bisdom is versterkt. “Het 
was een feestelijk moment”, vertelt Harm. “Zo 
feestelijk dat ik de koster vroeg om speciaal 
voor de gelegenheid de klokken Severinus en 
Donatus te luiden. Hij had het niet goed be-
grepen of ik was niet duidelijk in mijn verzoek 
want hij dacht dat ze de hele dienst moesten 
blijven luiden. Halverwege de mis viel het me 
op dat de klokken nog luidden en heb ik ge-
vraagd ze te stoppen. We zullen maar zeggen 
dat iedereen in Hapert heeft meegekregen 
dat er iets te vieren was in de kapel.”

Ieder die het geloof belijdt is welkom
Inzegening Severinuskapel Hapert door Monseigneur de Korte

BERGEIJK - De lente is de tijd van de ont-
wakende natuur: de eerste bladeren aan 
de bomen, bloeiende bloemen, fluitende 
vogels en dartelende lammetjes. Onder 
leiding van IVN-gidsen kunt u op zondag 7 
mei de lente beleven tijdens de IVN-Ploeg-
wandeling. De wandeling voert niet alleen 
door het mooie Ploegpark, maar we lopen 
ook achter het Ploeggebouw en door de 
bossen rondom de Kempenaer.

Kom twee uur wandelen, luisteren, voelen 
en de natuur beleven. De gidsen van het IVN 
vertellen niet alleen over de natuur, maar ook 
over de cultuurelementen van Bergeijk. Tip: 
kijk vooraf altijd op onze website. Afstand: 
circa 2,5 km. Duur: circa 2 uur. Aanvang: 13.30 
uur. Startplaats: parkeerterrein De Ploeg 
(Bruns BV), Riethovensedijk 20 in Bergeijk. Er 
is voldoende parkeergelegenheid. Aanmel-
den niet nodig, maar kom op tijd. Meer info 
via info.ivnbe@gmail.com,  tel. 06-23497688 
of annyvkessel@hotmail.com

Zondag 7 mei 
IVN-Ploegwandeling

Ploegpark



628 april 2023OM DE HOEK

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Zul je altijd zien: wordt het net Pasen, zijn 
de eieren ineens schreeuwend duur. Wie 
eieren voor zijn geld kiest, krijgt dus steeds 
minder eieren voor datzelfde geld. Veel  
fabrikanten lossen dit op door een kleinere 
hoeveelheid product in de verpakking te 
doen, maar wel voor dezelfde prijs. Daar is 
zelfs een term voor bedacht: ‘krimpflatie’.

Maar ja, probeer een kip maar eens aan 
haar beperkte verstandje te peuteren dat 
ze, met behoud van uitkering, kleinere  
eieren mag gaan leggen. Ze zal je kippig en 
onbegrijpend aankijken, begeleid door een 
verbaasd klinkend “pôôôôôk-pôk-pôk…” 
(in tegenstelling tot wat algemeen wordt 
aangenomen, is een kip niet in staat om 
een ‘t’ uit te spreken). 

Bovendien werkt die oplossing economisch  
niet, wat samenhangt met het productie-
proces van een ei. Nee, dat worden echt 
minder eieren voor je geld. Of andere  
eieren. Paaseieren van chocolade, ooit een 
luxe product voor de elite, zijn tegenwoor-
dig per stuk minder duur dan kippeneieren. 
Maar ja, al die chocolade is weer ongezond. 
Bovendien is chocola milieutechnisch ook 
niet van onbesproken allooi.

Dus toch maar gewoon minder eieren eten. 
Maar is dat een probleem? Nee hoor. Een 
collega van me, wiens vrouw bij een Vlaams 
onderzoeksinstituut werkt, wist te vertellen 
dat Westerse mensen tegenwoordig 6 pro-
cent van hun geld aan voeding uitgeven, 
waar dat vroeger 60 (!) procent was. 

De rest van onze inkomens gaat op aan 
energie en een overvloed aan nutteloze 
spullen. In mijn favoriete boek ‘Sustainable  

energy – without the hot air’ begint het 
hoofdstuk over spullen (‘Stuff’) met een 
prachtig citaat over hoe deze langzaam 
verworden van ‘goederen’ tot ‘vuilnis’,  
zonder enig zichtbaar verschil (zie *).

Terug naar de kern van het probleem. Het 
voedsel is al decennia lang te goedkoop, 
met als gevolg dat de boeren steeds meer 
in de knel zijn komen te zitten. Zij moeten 
weer de kans krijgen om voor een eerlijke 
prijs een eerlijk, kwalitatief goed product te 
leveren waar geen dierenleed aan te pas is 
gekomen.

Wordt het eten dan nog duurder? Ja. 
Gaan we dan weer een groter percentage 
van ons inkomen aan voeding uitgeven?  
Jazeker. Is dat erg? Welnee. Het wordt 
hoog tijd dat we weer eens wat vaker  
eieren voor ons geld kiezen! Maar dan wel 
vrij-uitloopeieren.

*  One of the main sinks of energy in the “developed” 
world is the creation of stuff. In its natural life cycle, 
stuff passes through three stages. First, a new-born 
stuff is displayed in shiny packaging on a shelf in a 
shop. At this stage, stuff is called “goods.” As soon as 
the stuff is taken home and sheds its packaging, it  
undergoes a transformation from “goods” to its  
second form, “clutter.” The clutter lives with its owner 
for a period of months or years. During this period, the 
clutter is largely ignored by its owner, who is off at the 
shops buying more goods. Eventually, by a miracle 
of modern alchemy, the clutter is transformed into 
its final form, rubbish. To the untrained eye, it can be 
difficult to distinguish this “rubbish” from the highly 
desirable “good” that it used to be. Nonetheless, at 
this stage the discerning owner pays the dustman to 
transport the stuff away.

Eieren

column

Op 18 april waren Ton & Toos Peeters-van Limpt uit Reusel 60 jaar getrouwd, 
een bijzondere mijlpaal! Burgemeester Annemieke van de Ven heeft het  
echtpaar op die dag een bezoek gebracht om hen te feliciteren met hun  
diamanten huwelijk. Van harte gefeliciteerd!

60-jarig huwelijk60-jarig huwelijk

ARENDONK (B) 
- Op zaterdag 3 
juni en zondag 4 
juni zijn de 23e 
Demonstratieda-
gen van VZW de 
Gre nslandtrek-
kers op de terrei-

nen van huifkarverhuur de Roesthoef, Pol-
derstraat 6 in Arendonk. Gelegen aan de 
weg N139 van Reusel naar Arendonk (volg 
nadien de borden).

Dit jaar is het thema Hanomag- Henschel. 
Hiervan diverse uitvoeringen van tractoren 

en machines. Daarnaast komen er ook nog 
andere tractoren, vrachtwagens, stationair 
motoren, dorsmachines, malen, oude brand-
weerwagens, 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 boven 
de leeftijd van 12 jaar € 3,00 per persoon. Voor 
meer informatie: 

demodagen@gmail.com
www.grenslandtrekkers.eu

23e Demonstratiedagen van 
VZW de Grenslandtrekkers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jon-
geren tot 24 jaar die opgroeien met zorgen 
in het gezin. Het kan zijn dat je mee moet 
helpen in het huishouden of een rol hebt 
in de verzorging van een gezinslid. Maar 
dit hoeft niet perse het geval te zijn. Maak 
jij je zorgen om een gezinslid of heeft een 
van jou gezinsleden zorg nodig? Dan ben 
jij een jonge mantelzorger!

De eerste week van juni is de Week van de 
jonge mantelzorger. In deze week willen wij 

jonge mantelzorgers in de Kempen daarom 
in het zonnetje zetten, zodat zij ook gezien en 
erkend worden voor wat zij doen. Of juist voor 
alles wat zij moeten laten.

Dat doen wij door alle jonge mantelzorgers 
een leuke verrassing aan te bieden. Ken jij ie-
mand die het ook verdient om in het zonnetje 
gezet te worden? Laat het ons even weten 
en wij zorgen ervoor dat er iets leuks bij deze 
persoon bezorgt wordt. 

Voor aanmelden of meer informatie, neem 
contact op met Eefje Heesterbeek via  
telefoon 06-58797156 of e-mail naar  
eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

Week van de jonge mantelzorger
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

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

HOOGELOON - Op donderdag 4 mei her-
denkt ook Hoogeloon de slachtoffers van 
oorlog en vervolging, om daarna op 5 mei 
de vrijheid te vieren. Zeker ook dit jaar is 
er alle reden om stil te staan bij de tries-
te gevolgen die een oorlog teweegbrengt. 
Evenals vorig jaar vindt er dit jaar geen 
herdenkingsdienst plaats in de kerk. 

Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Ne-
derland. Niet met een allesbeslissende slag, 
maar met een handtekening aan een tafel. 
De plaats waar de onderhandelingen plaats-
vonden, Hotel De Wereld in Wageningen, is 
er beroemd om geworden. Vervolgens wer-
den afspraken gemaakt en overeenkomsten 
en verdragen gesloten, waarmee het Euro-
pa-in-oorlog langzaam veranderde in naoor-
logs Europa. Vrijheid begon met afspraken 
op papier. Pas op 15 augustus 1945 kwam de 
oorlog in het gehele Koninkrijk der Nederlan-
den officieel ten einde toen de Japanse bezet-
ter in Nederlands-Indië zich overgaf. 

Traditie
Sinds 1985 is het 4 Mei Comité Hoogeloon 
actief bij de jaarlijkse Nationale Dodenher-
denking. Zo ook dit jaar op donderdag 4 mei. 
Gesteund door de plaatselijke gemeenschap 
is de herdenking steeds een sfeervol gebeu-
ren, die een vaste plaats in de jaarkalender 
heeft verkregen. Met medewerking van Fan-
fare Wilhelmina, Gilde St. Joris, Gilde St. Se-
bastiaan, de basisschool en scouting Jubam, 
biedt de herdenking goede mogelijkheden 
om de aandacht te vestigen op de gevallenen 
van het oorlogsgeweld. Maar biedt ook mo-
gelijkheden om te verwijzen naar de onlusten 
elders in de wereld en het zinloos geweld op 
vele plaatsen in de wereld. 

Betrokkenheid kinderen basisschool 
en jongeren
De herdenking biedt ook mogelijkheden om 
kinderen en jongeren actief te betrekken 
bij het programma. Op basisschool De Vest 
wordt actief gewerkt aan de voorbereiding 
voor de jaarlijkse Dodenherdenking en voor 
zover men niet op vakantie is, verleent men 
ook op de herdenkingsdag daadwerkelijk 
medewerking. Bijvoorbeeld door het voor-
lezen van gedichten en het uitspreken van 
herinneringsgedachten. Om de betrokken-
heid van de school bij oorlog en geweld nog 
te vergroten, heeft basisschool De Vest het 
oorlogsmonument op het Valensplein ge-
adopteerd.

2023: ‘Vrijheid deel je met elkaar’
Het jaarthema van 2023 luidt ‘Vrijheid deel 
je met elkaar’. Met dit thema sluit het 4 Mei 
Comité Hoogeloon aan bij het thema van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Door het blijven 
vertellen van persoonlijke verhalen over oor-
log en vrijheid en ze zo te delen met elkaar 
vergeten we niet hoe kwetsbaar onze vrijheid 
is. Vrijheid deel je met elkaar!

Programma
De Dodenherdenking begint, vanaf 19.40 uur, 
met een stille tocht van d’n Anloôp, via de 
Maalderij, de Brouwerstraat en Dijckmees-
terstraat naar het Valensplein. Gildebroeders 
dragen de kransen en leden van de scouting 
fungeren als fakkeldragers. Fanfare Wilhel-
mina, de beide gildes en een afvaardiging 
van de gemeente Bladel zullen aanwezig zijn. 
Iedereen kan zich bij de stille tocht aanslui-
ten. Intussen zal klokgelui de tocht begelei-
den. Om 20.00 uur wordt er – net als in de 
rest van Nederland – twee minuten stilte in 
acht genomen om de oorlogsslachtoffers te 
herdenken. Aansluitend wordt het verhaal 
van de Hoogeloonse of in Hoogeloon ge-
sneuvelde militairen verteld; wordt een getui-
genverslag van wijlen Kees Swaanen gelezen 
door zijn dochter; worden enkele gedichten 
uitgesproken; een lied gezongen; het Neder-
landse, Amerikaanse en Engelse volkslied 
gespeeld; is er een vaandelgroet door beide 
gildes en vindt de kranslegging plaats bij het 
oorlogsmonument. Het programma biedt ook 
ruimte voor een kranslegging door een afge-
vaardigde van zowel de Amerikaanse als de 
Engelse Ambassade. Dit ter herdenking van 
de in Hoogeloon gesneuvelde Engelse en vier 
Amerikaanse soldaten. De gildes brengen 
een vendelgroet, als teken van eer en aanwe-
zigheid namens het gildewezen.

Dan volgt de bloemlegging door de kinde-
ren en is er gelegenheid voor iedereen om 
eer te betuigen bij het monument. Het 4 Mei 
Comité hoopt dat iedereen hieraan zal mee-
werken, want naast de aandacht in stilte, 
mag ook door het leggen van bloemen blijk 
worden gegeven van medeleven met de ge-
vallenen voor de vrede van iedereen. Aanwe-
zigen wordt gevraagd om zelf een of enkele 

bloemen mee te brengen voor de bloemleg-
ging. Het 4 Mei Comité Hoogeloon roept alle 
inwoners op om op 4 mei de hele dag de vlag 
halfstok te hangen.

Uitnodiging
Na afloop van de plechtigheden wordt de stil-
le tocht ontbonden, waarna voor genodigden 
de mogelijkheid wordt geboden voor een kort 
samenzijn in d’n Anloôp, met een kopje koffie 
of thee. Deelname aan de stille tocht en het 
bijwonen van de plechtigheden op het Valen-
splein staat voor iedereen open. Uw aanwe-
zigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Donderdag 4 mei Dodenherdenking Hoogeloon
‘Vrijheid deel je met elkaar’

BLADEL - We slapen ongeveer een derde 
van ons leven en zien slapen vaak als iets 
vanzelfsprekends. Maar pas als iemand 
niet goed slaapt, wordt duidelijk dat sla-
pen niet zo vanzelfsprekend is als men 
vaak denkt. Veel mensen kampen met 
slaapproblemen en die kunnen heel divers 
zijn van aard. 

Op donderdag 11 mei komt Piet Maandonks, 
woonachtig in Bladel, bij de seniorenver-
eniging hier graag meer over vertellen. Hij 
werkt als regie-slaapverpleegkundige bij 
het Centrum voor slaapgeneeskunde van de 
Stichting Kempenhaeghe in Heeze. Tijdens 
de lezing vertelt hij ons aan de hand van 
een diapresentatie over onze slaap en welke 
slaapstoornissen er zijn. Ook geeft hij wat al-
gemene adviezen en tips. Veel dingen zult u 
herkennen maar ook heel veel voorbeelden 
zullen u ‘wakker maken’.                                                                                                                                 

Slaapt u goed of valt er nog wat te verbe-
teren? U bent van harte welkom! De lezing  
vindt plaats op donderdag 11 mei om 
19.30 uur (eindtijd 21.30 uur) op locatie De 
Schouw bij Den Herd, Emmaplein 2 in Bla-
del. De toegang is gratis (koffie/thee € 0,50).                                            
Ook niet-leden van de seniorenvereniging 
zijn welkom. In verband met de planning is 
aanmelden wenselijk maar niet noodzake-
lijk. Aanmelden kan bij Henk Akkermans via 
hmm.akkermans@planet.nl

Lezing over 
slapen en slaap-
problemen

CONCERT SIGNS’

Markt 4
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STOFZUIGER AANBIEDING!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

AEG stofzuiger
- Extra lange snoer
- Stille uitvoering

Nu 
€189,-

+ + NU MET + +
Extra parket borstel

Ruime keuze stofzuigers • ook voor reperaties

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert
Gemeentehuis Bladel Markt 21 Bladel
Visit Bladel Markt 21A Bladel
Tuincentrum Groenen Hulselseweg 11 Bladel
De Houtwinkel Industrieweg 3 Bladel
Boerderijwinkel De Hooiberg Bredasebaan 20 Bladel
Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon
Kaasboerderij De Ruurhoeve Dominépad 7 Hoogeloon
Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

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

Opgeven als 
deelnemer of vrijwilliger:

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

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

#veiligesport

Wij vinden een sociaal veilige sportvereniging belangrijk. Zo genieten we samen 
van sport. Zie je iets of maak je iets mee dat niet kan? Bespreek het samen of 
meld het bij je vertrouwenscontactpersoon van je vereniging.

Maak je je zorgen of wil je iets  
melden? Bel gratis 0900-202 5590  
Email centrumveiligesport@nocnsf.nl

Of chat met FIER
https://www.fier.nl/chat-sport  
(tussen 16.00 en 6.00 uur)

Supermega 
garagesale 

Hapert
HAPERT - Op zondag 4 juni hebben alle 
buurtverenigingen van Hapert de han-
den ineen geslagen en is er een super-
mega garagesale georganiseerd.

Garages en opritten worden omgeto-
verd tot plaatselijke mini-winkeltjes en 
zullen ervoor zorgen dat een bezoek 
aan Hapert die dag de moeite waard 
is. De garages zullen te herkennen zijn 
aan ballonnen en versieringen en bij 
alle deelnemers zullen plattegrondjes 
verkrijgbaar zijn. Kom gezellig langs op 
zondag 4 juni tussen 10.00 en 14.00 uur.

WESTELBEERS - Op zaterdag 6 mei, om 
20.00 uur, komt Maurits Fondse met Young 
in the 70’s songs & stories optreden in de 
Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in Wes-
telbeers.

Op geheel eigen wijze, met persoonlijke ver-
halen en en gepassioneerde performance 
brengt Maurits Fondse en band de mooiste 
songs uit de intrigerende 70’er jaren van de 
afgelopen eeuw. 

Opgegroeid in een zeer christelijke Zeeuwse 
omgeving, komt Maurits maar mondjesmaat 
met echte popmuziek in aanraking. Gelukkig 
koopt hij zijn albums in een muziekzaak in het 
aangrenzende Bergen op Zoom. Zo ontdekt 
hij de pure schoonheid van Andrew Gold, 
Todd Rundgren en vele anderen. De 70’s 
brengen songs voort die recht naar het hart 
gaan. Met Marvin Gaye’s ‘What’s Going On’ 
en ‘Imagine’ van John Lennon werd een basis 
gelegd, waarin niet de tijdgeest zijn eigen 
muziek voortbrengt, maar andersom: deze 
muziek reflecteert de tijdgeest en geeft haar 
vorm. Ook Nederland kende fraaie muziek 
met Kayak en Margriet Eshuijs’ ‘House for 
Sale’. Ook Kate Bush komt voorbij, De Allessi 
Brothers, Linda Ronstadt, Fleetwood Mac en 
ook de man die zijn grote doorbraak had met 
‘City to City’, Gerry Raff erty.

Maurits Fondse is bekend geworden door zijn 
voorstelling over Billy Joel, ‘The Story of Billy 
Joel’ en de succes reprise ‘Inside Billy Joel’.
Het publiek van Schouwburg Amstelveen gaf 
deze voorstelling een 9.1! Wees welkom!

Maurits Fondse met 
Young in the 70’s in 
de Cultuurboerderij
Zaterdag 6 mei

EERSEL - Op zondag 14 mei organiseert 
Automobielclub Kempisch Klassiek (AKK) 
weer de Open Kempenrit. Het is een jaar-
lijks terugkerend evenement. Ook dit jaar 
wordt het weer een groot feest.

Tussen 09.30 en 11.00 uur verzamelen prach-
tige auto’s zich op de Markt in Eersel. De 
unieke markt is die dag geheel gereserveerd 
voor auto’s van minimaal 30 jaar oud. Er is tijd 
voor een praatje met koff ie en cake. Daarna 
zal er een rit gereden kunnen worden van 
ongeveer 65 kilometer. Na terugkomst vanaf 
13.00 uur wordt aan de deelnemers een lunch 
aangeboden. Er is muziek, er zijn terrasjes, er 
staan veel uiteenlopende mooie auto’s, er zijn 
autoliefhebbers, er is gelegenheid voor een 
praatje en vooral: er is gezelligheid! Dus doe 
mee aan de Open Kempenrit of kom vrijblij-
vend kijken op zondag 14 mei.

Deelname aan de rit inclusief koff ie, cake, 
lunch met 1 consumptie en routeboek be-
draagt € 20,- p.p. Aanmelden graag vooraf 
bij  j.collette@iae.nl of even bellen naar 06-
15001100. Gewoon komen en inschrijven kan 
eventueel ook, maar geniet niet de voorkeur.

Open Kempenrit 
met klassieke auto’s
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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 met verse asperges

• 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!

REUSEL - De band Taksie verricht op 7 mei 
de aftrap van de reeks van vijf concerten 
die deze zomer gehouden wordt in de tuin 
van zaal-restaurant De Wekker in Reusel. 
De bekende Kempische band neemt de 
bezoeker mee naar de meest aangename 
plekjes van de wereldmuziek. Dit dankzij 
een veelzijdig en boeiend repertoire met 
levensliedjes uit alle tijden en uit alle wind-
streken. Muziek, kortom, die jong en oud 
aanspreekt.

Muzikale kwaliteit en een afwisselend optre-
den zijn voor Taksie absolute voorwaarden. 
Ze weten die te bereiken met een aanspre-
kende bezetting van accordeon, basgitaar, 
mondharmonica, percussie, gitaar en uiter-
aard zang. Met een repertoire dat blijft ver-
rassen: levensliedjes in uiteenlopende talen 
waaronder ook het Kempisch dialect. Met dit 

al ontstaat een geheel eigen muzikaal geluid, 
waar een vleugje romantiek altijd aanwezig 
is, maar dat nooit doorschiet naar vals senti-
ment. Taksie bestaat uit Ko van Gorp (accor-
deon), Ruud Geboers (basgitaar, zang), Jos 
Jansen (zang, mondharmonica), Jan Aarts 
(percussie) en Henk Krekels (gitaar).

Het concert van Taksie vindt plaats op 
zondag 7 mei, om 15.00 uur, in de tuin van 
zaal-restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 
97 in Reusel. Bij slecht weer verhuist het op-
treden naar de ernaast gelegen feestzaal. Het 
optreden is het eerste in een serie van vijf, ge-
titeld ‘De Wekker rinkelt voor...’ Vanwege het 
40-jarig jubileum van De Wekker zijn alle vijf 
de concerten gratis toegankelijk. Het volgen-
de optreden betreft meteen een grote naam: 
Joris Linssen & Caramba. Dit optreden vindt 
plaats op zondag 4 juni.

Taksie opent tuinconcerten bij De Wekker
EERSEL - Tijdens de meivakantie is het 
weer een gezellige boel in het Kempen-
museum, Kapelweg 2 in Eersel. Zoals jullie 
gewend zijn wordt er weer een speciale 
middag voor kinderen georganiseerd en 
wel op woensdag 3 mei.

Deze ‘Kiekeboe’-middag verwijst naar de ten-
toonstelling ‘Een Klik met het Verleden’. Deze 
bijzondere tentoonstelling staat in het teken 
van het 75-jarig bestaan van de Heemkunde-
kring Eersel en laat foto’s zien van de dorpen 
Eersel, Steensel en Duizel. Wat er allemaal te 
zien en te beleven is wordt aan het begin van 
de middag uitgelegd bij de rondleiding door 
het museum. Als je alles weet van die geschie-
denis ga je zelf aan de slag. Kun jij zelf een 
fototoestel knutselen van hout? Wat dacht je 
van verkleden en dan foto’s maken. De foto’s 
worden later naar je doorgestuurd. Er is ook 

een fotozoektocht buiten in de tuin van het 
museum. Er wordt een verhaal verteld van ‘de 
verloren foto’. En wie graag tekent en kleurt, 
kan de halve foto’s gaan aftekenen. Er is een 
hoek met oude kinderspelen, zoals hinkelbrit-
sen, bloklopen, touwtjespringen en handtolle-
tjes. Ook is er een lekker eethoekje met een 
drankje en lekkere wafeltjes. Na afloop krijg je 
een echt diploma!

Dus kom naar het museum voor een heer-
lijke en actieve middag. Neem je broertjes, 
zusjes, (groot) ouders, vrienden, ooms en 
tantes mee. We starten om 13.30 uur en we 
sluiten om 16.30 uur. De entree is voor zowel 
de kinderen als de begeleiders € 3,00. Bij heel 
slecht weer gaat de middag niet door. Voor 
meer informatie bel 0497-515649 of kijk op 

www.achtzaligheden.nl

‘Kiekeboe’-middag in het Kempenmuseum
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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

#7

1 1 2 4 6
3 4 7

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

5 2 5 7 6 4 9
2 8 9 1

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

9
2 6 3

1
6 4 5 2

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

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

2 1 7
1 3 7 2 9

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 17

M
en w

ill w
rangle for religion; w

rite for it; fight for it; die for it;
anything but -- live for it.

-- C
olton

5 6 3
8 9 7 2

8 1 7 4
1 9 4

2 6 5 9 8
8 9 3

6 7 8 2
3 9 7 2

3 4 9

De winnaar van vorige week is: 

Kees Wouters  
uit Reusel

met de oplossing: 
‘Vierlandentoernooi’

Kees heeft een PC55-pakket gewonnen 

bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 17

And so w
e plow

 along, as the fly said to the ox.

9 4 5
4 7

8 6 1
8 4 5

9 3 6
8 7 9

2 9
6 3

5 1 3

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #17

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

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

D
oo

lh
of

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

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

www.puzzelpro.nl©

ADEMHALEN
AFHANGEN
AFTASTEN

AFWAS
ASTRAAL

BEIGE
BEKER

BELEDIGING
BETEUGELEN

BUIGZAAM
EINDIG

EXTRACT
GALEIBOEF

GAMBA

GESCHUT
GEVER
GRIET
HITSIG

JEUGDBENDE
JUBILARIS

KARTEL

KIEZEN
LANGGEREKT

METHAAN
MISBRUIKEN
NAWERKING

ONWAAR
PARIA

PIANO
PIEPKLEIN
PRUNUS
RENNEN
STEUN
TAFEL
TANIG

TENEUR
TOBBE

TRANSIT
UITING

VERGROEIEN
WISENT
ZOTHEID

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Sport • Oplossing: Vierlandentoernooi • Antwoorden: A: Spitsvignet – B: Paniekvoetbal – 
C: Clubliefde – D: Sporthal – E: Rolstoelbasketbal – F: Balzaal – G: Een geniale zet – H: Hoofdtrainers – 
I: Finalewedstrijd – J: Tennisbaan – K: Van hier tot Tokio – L: Golf – M: Serveerster – N: Rennerskwartier – 
O: Torenspits – P: Koppositie – Q: Giropas – R: Fietsband

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

Woordzoeker

Bij de IndianenBij de Indianen
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Een paar weken geleden tijdens een BBQ-event
op mijn werk werd deze vegetarische pannen-
koek geserveerd. We waren allemaal aangenaam 
verrast door de heerlijke smaak en het recept was 
ook nog eens heel eenvoudig. Ik heb het thuis in 
mijn koekenpan opnieuw gemaakt en vind het 
een toppertje van een vegetarisch gerecht. Door 
de toppings wordt de smaak van de pannenkoek 
extra bijzonder. Bij deze het recept en hopelijk 
worden jullie er net zo blij van als ik 

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

Japanse Pannenkoek

Ingrediënten
•  150 gr bloem
•  150 ml groentebouillon
•  3 eieren
•  4 bos uitjes in ringetjes
•  200 gr fijngesneden spitskool
•  100 gr taugé
•  2 el paneermeel
•  snuf zout en wat peper
•  3 el zonnebloemolie
•  Japanse mayonaise
•  sweet & Sour saus
•  norivel en extra bos ui

•  150 ml groentebouillon
•  3 eieren
•  4 bos uitjes in ringetjes
•  200 gr fijngesneden spitskool
•  100 gr taugé
•  2 el paneermeel
•  snuf zout en wat peper
•  3 el zonnebloemolie
•  Japanse mayonaise
•  sweet & Sour saus
•  norivel en extra bos ui

Voor:  3 personen                           Voorbereiding ≈ 10 min                               Klaar in:  35 min

Bereiding
Maak in een grote kom een beslag van de bloem en de bouillon zoals je zou doen als je gewoon pannenkoekenbeslag maakt. Voeg, als het beslag 
mooi egaal en zonder klontjes is, de eieren toe en mix opnieuw.  Schep de taugé, de kool, de bosui ringetjes, peper, zout en het paneermeel door 
het beslag en roer door. Laat net als “normaal” pannenkoek beslag dit even staan. Verhit op redelijk hoog vuur een antiaanbakpan en schenk er 
de olie in. Giet het mengsel in de pan en druk het een beetje aan met de spatel. Zet het vuur nu lager, leg een deksel op de pan en bak ongeveer 
6-8 minuutjes of tot je denkt dat de onderkant stevig genoeg is dat je de pannenkoek om kunt draaien (veiligste manier is een bord op zijn kop 
op de pan te leggen, het in een keer om te draaien en daarna de pannenkoek van het bord terug de pan in te laten glijden). Bak ook deze kant 
circa 5 minuutjes op klein vuur nu zonder de deksel. Top ‘m met de sweet & sour saus, de mayonaise en eventueel reepjes norivel en/of bos ui.
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Akties  geldig t/m 31 mei 2023  Hoofdstraat 18  Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl
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uit voorraad
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Het antwoord op de prijsvraag van 
de vorige keer, de sigarenwikkel 
– want dat was het - met de tekst 
‘HEMAZON’ erop, was ‘Hermans en 
Zonen’, de naam van de oorspron-
kelijke sigarenfabriek van de familie 
Hermans in Hapert. Wie beschikt 
over het plaatjesalbum ‘5 Dorpen 1 
gemeente’ (het is nog te verkrijgen, 
met plaatjes en al) vindt onder num-
mer 118 een plaatje van de fabriek, 

die stond aan het begin van de Castersedijk. Uit oude advertenties menen we te kun-
nen afleiden dat het bedrijf is opgericht in de vroege jaren ’20 van de vorige eeuw. 
Later hebben de Hermansen de naam van de fabriek veranderd in ‘Graaf Tilly’, een 
verwijzing misschien naar de legendarische generaal Johan t’ Serclaes de Tilly (1559-
1632). Onder de nieuwe naam verhuisde de fabriek naar de Bleijenhoek in Bladel.

Graaf Tilly heeft bestaan tot 1987 toen het 
bedrijf werd overgenomen door Hofnar 
Sigarenfabrieken uit Valkenswaard. In het 
pand aan de Bleijenhoek zit vandaag de 
dag de… Heemkundekring Pladella Villa. 
In onze vaste tentoonstelling besteden 
we uitvoerig aandacht aan Graaf Tilly en 
de geschiedenis van de lokale sigarenin-
dustrie. Wilt u er meer over weten? Kom 
dan eens een kijkje nemen!

Winnares 
is geworden: 

Gonny Schellekens

Deze keer gaat het om een 
tekening, een plattegrond. 
U vindt hem in het boek 
‘Drie dorpen één gemeen-
te’. U ziet, we maken het 
weer lekker makkelijk. De 
vraag is simpel: in welk 
dorp zitten we hier?

Maar dat is niet alles. Wat 
óns intrigeert, is de zwarte 
rechthoek onderaan de af-
beelding bij het nummertje 
één. In het bijschrift bij de 
tekening lezen we dat het 
hier gaat om een gracht 
of vest. Die vest lag er al 
lang, hij is al te zien op de 
kadastrale kaart uit 1832. 
Toen stond hij te boek als 
‘vijver’. Het huis, de tuin 
en de grond eromheen 
waren eigendom van de 
toenmalige burgemeester 
Meijer. Er heeft daar dus 
ooit een burgemeesters-
woning gestaan.

Oudere inwoners weten zich de 
gracht nog te herinneren. Ze 
geven aan dat het ging om een 
vrij brede sloot waar in de win-
ter op geschaatst werd. Wij wil-
len graag meer weten over die 
gracht/vest/sloot, dus als ook u 
zich die nog herinnert, laat het 
ons dan weten! Een prijs valt er 
niet mee te winnen, u doet het 
voor de historie. Herinneringen 
vervagen immers. Als we ze 
niet vastleggen verdwijnen ze 
en wij vinden dat jammer.

Uw inzendingen kunt u zoals altijd mailen naar 
info@pladellavilla.nl. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs! 

En we horen graag van u!

www.heemkundebladel.nl

Deze keer gaat het om een 
tekening, een plattegrond. 
U vindt hem in het boek 
‘Drie dorpen één gemeen-
te’. U ziet, we maken het 
weer lekker makkelijk. De 
vraag is simpel: in welk 
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

              www.autocarejanvanrooy.nl
CITROEN  BERLINGO  1.4I  5 DRS. ROOD 2008 POA
CITROEN  C3  1.4I  5 DRS. ZILVER 2002 POA
DAIHATSU  SIRION   5DRS. BLAUW 2008 1950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS.  AIRCO ZWART 2009 3950
PEUGEOT  107  5 DRS. ROOD 2011 POA 
SUZUKI  ALTO  1.0  AIRCO  5 DRS. GRIJS 2013 6150
SUZUKI  SWIFT 1.3I   3 DRS. ROOD 2007 3850    
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS. ZILVER 2006 3750

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

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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De afgelopen jaren is jeugdoverlast een steeds 
groter thema geworden binnen onze gemeente.  
Het is een veelzijdig probleem dat kan gaan 
over het achterlaten van zwerfafval, geluids-
overlast, tot aan het intimideren van mensen. 
Het aantal incidenten en meldingen steeg in 
een hoog tempo, vervolgens daalde het aantal 
meldingen de afgelopen maanden net zo snel. 
Maar nu het langer licht wordt en met beter 
weer in het verschiet bestaat het risico dat dit 
de komende maanden weer zal toenemen. Maar 
hoe gaat onze gemeente hier eigenlijk mee om? 

Van alle tijden
Jeugdoverlast is van alle tijden. 10 à 15 jaar ge-
leden hadden we ook hangjeugd bij parkjes en 

werd er in de maanden voor oud op nieuw ook veel (illegaal) vuurwerk afgestoken. En ik 
vermoed dat dit 20 jaar geleden niet anders was. Toch hebben veel inwoners het idee dat 
het door de jaren heen extremer en erger is geworden. Toen wij binnen onze gemeente 
tijdens de corona pandemie het aantal meldingen in een hoog tempo zagen stijgen, heb ik 
namens onze partij Bladel Transparant daar vragen over gesteld binnen de gemeenteraad. 

Uit onderzoek bleek dat jeugdoverlast inderdaad niet nieuw was, maar de mate van de 
overlast is iets waar wij binnen de gemeente nog niet veel ervaring mee hadden. Al is het 
wel de landelijke tendens dat overlast extremer wordt. In die tijd heeft ons college veel tijd 
gestoken In het verzamelen van informatie omtrent maatregelen wat je er allemaal tegen 
kunt doen. Zo zijn er onder andere gesprekken geweest met verschillende belanghebbende  
instanties en het Pius X-College in Bladel. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een 
nieuwe aanpak.

Jeugdcoaches en Backbone Academy
De gemeente schakelde jeugdcoaches in voor zowel de gemeente Bladel als Reusel. Het 
begrip jeugdcoach is niet nieuw, maar de huidige zijn meer ervaren in het omgaan met 
jongeren met (complexe) problematiek. Bovendien zien wij voordelen in de samenwerking 
met de gemeente Reusel, want de problemen eindigen niet bij onze gemeentegrens. Voor 
de meest complexe zaken is Backbone Academy ingeschakeld. Dit is een organisatie die 
grotendeels bestaat uit ervaringsdeskundigen. Hierdoor spreken ze dezelfde taal als de 
huidige jongeren en begrijpen zij als geen ander wat de jongeren nodig hebben. Ze werken 
nauw samen met het Pius X-College en staan dag en nacht klaar voor de jongeren als zij 
hen nodig hebben. Op deze manier proberen zij iedereen die het verkeerde pad dreigt te 
bewandelen toch de goede richting in te duwen. Een tijdje terug spraken we binnen de 
gemeenteraad met deze organisatie. En ik ben ervan overtuigd dat zij zeker een bijdrage 
kunnen leveren met hun aanpak.

Natuurlijk blijft er ruimte voor verbetering, maar door met elkaar in gesprek te gaan en 
te blijven, ben ik ervan overtuigd dat het beter zal gaan. Mocht je als inwoner nog tips of 
ideeën hebben over hoe hiermee om te gaan of hoe we incidenten kunnen voorkomen 
door bijvoorbeeld bepaalde activiteiten te organiseren, dan ga ik graag met je in gesprek. 
Stuur me vooral een Whatsappje of een mailtje. 

Niek Panjoel

Raadslid namens Bladel Transparant
0647291183
N.panjoel@bladel.nl 

Jeugdoverlast

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

Beschikbaar vanaf

€ 3299,-
(400 wh accu)

Direct uit voorraad leverbaar!!

Dutch ID Infinity 
A50 (Belt)
-  Degelijk, stabiel en net 

afgewerkt frame
     - 50 nm, Active+ line motor
        - Intuvia display
        - Lichtlopende Alfine 8 naaf
       - Aluminium spatborden
    - Riem Optioneel + € 300,-

Dutch ID Infinity Dutch ID Infinity 
A50 (Belt)
-  Degelijk, stabiel en net 

afgewerkt frame
     - 50 nm, Active+ line motor
        - Intuvia display
        - Lichtlopende Alfine 8 naaf
       - Aluminium spatborden
    - Riem Optioneel + € 300,-

EERSEL - Kun jij rennen, vlie-
gen, duiken, springen, vallen 
en weer opstaan? Kom dan 
sporten bij atletiekvereni-
ging DES in Eersel. Iedereen 
hoort erbij en wij vinden het 
belangrijk dat je jezelf wel-
kom voelt bij onze club! 

Dat sporten goed is voor de lichamelijke ont-
wikkeling, weten we allemaal. Door sporten 
ontwikkel je jezelf in de omgeving van ande-
ren. Je leert samenwerken en omgaan met 
succes en teleursteling. Dit draagt bij aan je 
persoonlijke ontwikkeling. Bij atletiekvereni-
ging DES in Eersel kun je vanaf 5 jaar terecht. 

Plezier voorop!
Bij de jongste jeugd ligt het accent op veel-
zijdigheid, goede motoriek en spel van alle 
onderdelen van de atletieksport. Op speel-
se wijze kennismaken met de veelzijdigheid 
van atletiek, zoals sprint, hoog- en versprin-
gen, werpen en estafette. Door de veelheid 
aan onderdelen is de sport zeer geschikt 
voor ( jonge) kinderen, waarbij ze veel be-

wegingservaring opdoen en de motoriek en 
conditie wordt geprikkeld en ontwikkeld. Bij 
de oudere jeugd komt het accent te liggen 
op het trainen en ontwikkelen van specifie-
ke loop- en atletiek onderdelen. Aanleg voor 
en plezier in een specifieke tak van atletiek 
bepalen hierin de keuze. Ook uithoudings-
vermogen en versterking van het spierstelsel 
staan hierbij centraal. Twee keer per week 
wordt er onder begeleiding van een groep 
enthousiaste jeugdtrainers getraind. Het hele 
jaar door vind op woensdagavond de training 
plaats op ons atletiekterrein aan de Dieprijt, 
op zaterdagochtend in de bossen van Eersel 
en voor de gevorderde lopers hebben we een 
speciale baantraining op maandag.

Naast trainingen en wedstrijden organiseert 
DES ook diverse leuke activiteiten voor haar 
jeugdleden. Kom gerust een keer kijken of 
meedoen tijdens een training. Je mag sowie-
so vier keer gratis meetrainen! Voor meer 
informatie kijk op onze website en op onze 
socials voor een sfeerimpressie.

www.avdes.nl

Hé jij daar, sporten?
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PC55 
goed om 
te weten

Markt 4

TIN SIGNS

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

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!

WOENSDAG 3 MEI

‘KIEKEBOE’-MIDDAG
Deze middag verwijst naar de tentoonstelling 
‘Een Klik met het Verleden’. Locatie: 
Kempenmuseum, Kapelweg 2, Eersel. 
Tijd: 13.30-16.30 uur. Entree: € 3,00. 
Speciale en actieve middag voor kinderen! 

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.

ZATERDAG 6 MEI
ZONDAG 7 MEI

PAARDENDAGEN EERSEL
Locatie: za. 6 mei verenigingsterrein
de Bremekker, Eersel en zo. 7 mei op en 
rondom Paardensportcentrum de Kempen,
Molenveld 5, Eersel. Aanvang: 09.00 uur op
beide dagen. Za. 6 mei, 21.00 uur, feestavond
bij PCK-Eersel. Gratis toegang.

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.

IVN-PLOEGWANDELING
Startlocatie: parkeerterrein De Ploeg
(Bruns BV), Riethovensedijk 20, Bergeijk.
Aanvang: 13.30 uur. Afstand: circa 2,5 km.
Kom twee uur wandelen, luisteren, voelen
en de natuur beleven!

ZONDAG 14 MEI

OPEN KEMPENRIT EERSEL
Voor auto’s van minimaal 30 jaar oud.
Vertreklocatie: Markt, Eersel. 
Tijd: verzamelen tussen 09.30-11.00 uur.
Afstand: ± 65 km. Kosten deelname: 
€ 20,- p.p. incl. koff ie, cake, lunch met
1 consumptie. Aanmelden: j.collette@iae.nl  

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!

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!

ZATERDAG 3 JUNI
ZONDAG 4 JUNI

79E KRINGGILDEDAG 
KEMPENLAND
Gildebroeders en -zusters van ruim 50 gilden
komen bij elkaar. Locatie: gildeterrein op de 
Rosheuvel, Eersel. Gratis entree en iedereen 
is welkom! Twee dagen met competitieve
schietwedstrijden, een indrukwekkende
optocht van alle gilden en een unieke
tentoonstelling over de historie van de Guld.

ZA. 3 T/M DI. 6 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel.

ZONDAG 4 JUNI

GARAGESALE HAPERT
Locatie: BV de Vliegert, BV De Hoeven,
BV ‘t Raepesteeltje, BV ‘t Kerkepedje,
BV De Boerenkool, BV ‘t Kliekske,
BV De Ganzestraat en BV De Stroom, Hapert.
Tijd: 10.00-14.00 uur. Plattegronden te
verkrijgen bij de deelnemende adressen.

3E ITALIAANSE DAG
‘AMORE E SAPORE’
Locatie: Openluchttheater De Hunnebergen,
Luyksgestel. Tijd: 13.00-19.00 uur. Gratis 
entree. Er is Italiaanse muziek en zijn er
kramen met delicatessen, lekkernijen 
en snuisterijen.

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

EVENEMENT 
VERMELDEN?

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

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2023-2024

De kaartverkoop voor het nieuwe 
theaterseizoen start binnenkort. De 
theatercommissie is er in geslaagd een 
gevarieerd programma samen te stellen 
met veel bekende en gewaardeerde 
namen.

De kaartverkoop vindt volledig online 
plaats. Dit betekent dat je op de web-
site uitkiest welke voorstellingen je wilt 
bezoeken en direct online de kaarten 
kunt bestellen en afrekenen. De e-tickets 
ontvangt je vervolgens meteen in je mail-
box. Bij de meeste voorstellingen kun je 
tijdens het bestellen zelfs je eigen stoel 
uitkiezen! 

Benieuwd wat er op het programma 
staat? Hou de website www.denherd.nl
in de gaten voor het volledige theater-
programma 2023-2024 en bestel direct 
je kaarten!

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2023-2024

De kaartverkoop voor het nieuwe 
theaterseizoen start binnenkort. De 
theatercommissie is er in geslaagd een 
gevarieerd programma samen te stellen 
met veel bekende en gewaardeerde 
namen.

In theaterseizoen 2023-2024 worden 
de voorstellingen gespeeld in MFA De 
Schakel in Hooge Mierde en in Gemeen-
schapshuis De Ster in Lage Mierde.

Benieuwd wat er op het programma 
staat? Hou de website www.tschouw.nl
in de gaten voor het volledige theater-
programma 2023-2024 en bestel direct 
je kaarten!
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Wij zijn open op:Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

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

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

Ronde eettafel
120 cm van € 950,-

NU € 899,-

Ovale eettafel
160x110 cm van €999,-

NU €940,-       ,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
Ø140cm NU € 950,-

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

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

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

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

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

Like ons op Facebook

IN MEI ELKE DAG IN MEI ELKE DAG 
GEOPENDGEOPEND
OOK OP ZONDAG!OOK OP ZONDAG!

Op donderdagavond 4 mei vindt in Reusel 
weer de jaarlijkse Dodenherdenking 
plaats. We zijn op dit moment druk bezig 
met de invulling. Het programma begint 
om 19.45 uur op het Kerkplein bij het mo-
nument voor de gevallenen. 

Een bijzonder moment is het noemen van 
de namen en het leggen van rozen voor de 

21 burgerslachtoff ers uit onze gemeente. We 
zouden het ook dit jaar heel mooi vinden als 
de bloemen gelegd worden door kinderen. 

We zijn op zoek naar kinderen die het inte-
ressant vinden om mee te helpen. Zij krijgen 
tijdens de herdenking een roos die ze – tij-
dens het voorlezen van de namen – bij het 
monument mogen leggen. Ook krijgen ze 
een speldje om mee naar huis te nemen. Wij 
begeleiden de kinderen en zorgen voor de 
rozen.

Wil jouw kind helpen? Meld hem of haar dan 
vóór 1 mei aan bij Karin Soontiens via e-mail 
k.soontiens@reuseldemierden.nl. We verza-
melen om 19.30 uur voor de kerk.

4 mei Dodenherdenking

Plantenbieb Bladel
BLADEL - De kop is eraf en ons Plantenbieb is goed gevuld met moestuinplanten, 
tuinplanten en kamerplanten. Onze bieb is gevestigd op de Adama van Scheltema-
laan 1 in Bladel. De bieb is open op woensdag van 13.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 
13.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Het gaat om ruilen van stekjes van tuinplanten, seizoenplanten, moestuin- en kamerplan-
ten. Potje moet voorzien zijn met een sticker waar de naam van de plant op staat, zodat 
een andere kan zien om wat voor plant het gaat. 

Het plantje moet er goed en verzorgd uitzien en probeer zoveel mogelijk te ruilen, zodat 
de bieb gevuld blijft. Heb je niets om te ruilen, dan graag een kleine bijdrage. Het gaat 
alleen voor de planten die in deze bieb staan. V

oor vragen mag je altijd aanbellen. Dus kom lekker langs en laten we er een fleurig en 
kleurrijk omgeving van maken. Tot snel!

Wij willen ook dit jaar weer 
leuke, gezellige activiteiten 
organiseren voor mensen 
met een fysieke beperking 
of ze een ontspannen mo-
ment bezorgen tijdens een 
bezoekje.

Om dit mogelijk te kunnen maken hebben we 
uw steun nodig. Door een geldelijke bijdrage 
tijdens onze jaarlijkse collecte kunt u daar uw 

steentje aan bijdragen. Afdeling Reusel-De 
Mierden collecteert van maandag 8 mei tot 
en met zaterdag 13 mei. Mocht u de collectant 
missen en toch willen bijdragen, dan kan dit 
op rekeningnummer NL37RABO0143427857 
t.n.v. Zonnebloem Reusel-De Mierden. 

Met de opbrengst van deze collecte kunnen 
wij weer zorgen voor mooie momenten voor 
gasten van onze afdeling. Waarvoor alvast 
onze hartelijke dank!

Collecte Zonnebloem Reusel-De Mierden

BLADEL - Jolanda van den Berghe uit Bla-
del beroert met muziek en persoonlijke 
aandacht graag de juiste snaren en zoekt 
de verbondenheid. Daarbij helpt haar aan-
stekelijke enthousiasme en brede reper-
toire. Overal waar Jolanda komt genieten 
mensen van haar muziek. Kom ook genie-
ten van dit alles!

Jolanda komt in het kader van Koff ie en meer... 
naar Bibliotheek Bladel op woensdag 10 mei, 
aanvang 10.30 uur.

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

Aanmelden
Voor activiteiten is wel gewenst dat mensen 
zich vooraf aanmelden. Dit kan via de agenda 
op de website van Bibliotheek Bladel. 

U kunt zich ook aanmelden aan de balie van 
de Bibliotheek aan de Markt 4 in Bladel.

www.bibliotheekdekempen.nl

Muzikale Zonnestralen met Jolanda van den Berghe 
bij Koffi  e en meer...
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Een regenton in de tuin is een mooie stap om je 
tuin beter bestand te maken tegen 
klimaatverandering. Als er veel regen valt, dan 
kan je tuin soms niet al het water verwerken. Veel 
regenwater verdwijnt dan ook in het riool richting 
de rioolwaterzuivering. Het is handig om dan een 
deel van dit water op te vangen! Zo heb je op dat 
moment geen wateroverlast, terwijl je in drogere 
periodes een buffer hebt. Daarbij is een regenton 
niet alleen goed voor het milieu, het is ook goed 
voor je portemonnee! In plaats van dat je water 
uit de kraan moet tappen om de plantjes water te 
geven, kun je dit uit je regenton halen. Dit 
mineraalrijke regenwater is nog beter voor de 
planten ook. Win-win dus!

Regentonnenactie
Om het voor inwoners toegankelijker te maken om een 
regenton te plaatsen, organiseert de gemeente Bladel 
samen met Blauwgroen Bladel en de Houtwinkel Bladel 
een regentonnenactie. Via 
www.blauwgroenbladel.nl/nieuws/gemeente-bladel-aan-

de-ton kun je een voucher voor een regenton bestellen. 
Met deze voucher krijg je € 50,- korting op een 
regenton bij de Houtwinkel in Bladel. Elke tuin, smaak 
en budget is anders; daarom heb je keuze uit drie 
verschillende regentonnen:
•  Regenton Classic, groen of grijs van 227 liter 

voor € 68.95
•  Regenton Woody, lichtbruin van 350 liter, 

voor € 429,-
•  Regenton en bloembak Luxe 2in1, lichtgrijs van 

300 liter voor € 229,-

Onze tip: kies waar mogelijk voor een zo groot 
mogelijke regenton!

Praktische informatie
Je kunt de voucher vanaf 1 mei aanvragen. Vervolgens 
kun je deze voucher van 15 mei tot en met 31 augustus 
gebruiken bij de Houtwinkel in Bladel. Laat de voucher 
scannen bij de kassa als je de regenwaterton af wil 
rekenen. Er zijn in totaal 100 regentonnen beschikbaar. 
Ben er dus snel bij want op = op!

Aanpak parkeeroverlast MFA Hapert
‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’, Cruijf zei het ooit al 
zo treffend. Het omgekeerde blijkt ook waar te zijn, zo 
ervaren de omwonenden van de MFA in Hapert. Door 
het succes van de MFA zijn er veel activiteiten en dus 
ook veel bezoekers. Deze bezoekers parkeren 
voornamelijk aan de Oude Provincialeweg. Hierdoor 
ontstaat parkeeroverlast voor omwonenden. Bij de 
bouw van de MFA zijn ook 32 parkeerplaatsen 
gerealiseerd op het oude schoolplein van basisschool 
Het Palet. Het bestaan van deze extra 
parkeergelegenheid is niet voldoende bekend en dat 
mag veranderen. Daarom zal midden volgende maand 
extra bewegwijzering geplaatst worden die de extra 
parkeerplaatsen aangeven.

Regentonnenactie: we maken onze tuinen groener 
en blauwer!

Wendy van Haaren is de winnaar van de 
fotowedstrijd 2022. Haar foto staat op de voorkant 
van het gemeentemagazine en hangt op het 
gemeentehuis!

Zend je mooiste foto van 
de gemeente Bladel in!
Begin volgend jaar verschijnt het 
gemeentemagazine voor 2024, die het bedrijf 
Akse Media uitgeeft in samenwerking met de 
gemeente Bladel. Ook dit jaar willen we het 
magazine samen met jullie maken. Daarom 
wordt er wederom een fotowedstrijd 
georganiseerd, waarbij je jouw mooiste foto’s 
die in de gemeente Bladel zijn gemaakt kunt 
opsturen. Van alle ingezonden foto’s maken 
we een selectie die we in de gids zullen 
plaatsen.

Je kunt je foto’s tot en met zondag 27 augustus 
sturen naar voorlichting@bladel.nl onder vermelding 
van je naam en adresgegevens. De winnende foto 
krijgt een beloning en zijn of haar foto wordt op de 
voorpagina van de gids geplaatst.

Om het voor iedereen helder en leuk te houden, 
hebben we een aantal spelregels:

•  We ontvangen graag foto’s die in de gemeente 
Bladel zijn gemaakt en volgens jou de gemeente in 
beeld brengen. Geef in de mail en/of in de 
bestandsnamen aan waar de foto’s zijn gemaakt. 

•   De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/
JPG-formaat met een minimale resolutie van 
300 dpi of minimaal 1 Mb.  

•  Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de 
maker de gemeente Bladel het recht om de 
aangeleverde foto’s vrij te gebruiken in andere 
interne en externe communicatie-uitingen. 

•  Indien er personen herkenbaar op de foto staan, 
garandeert de maker dat de geportretteerde 
perso(o)n(en) toestemming voor de foto en 
deelneming van de actie hebben gegeven.

•  De inzender vrijwaart gemeente Bladel van 
aanspraken tot schadevergoeding, dan wel 
redelijke (gebruik)vergoeding vanwege inbreuk op 
het portretrecht.

De winnende foto wordt in september 2023 bekend 
gemaakt. Hij of zij krijgt hier persoonlijk bericht over.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met team 
communicatie via voorlichting@bladel.nl of via 
telefoonnummer 0497-361636. 
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klimaatbuffer? 
Steeds vaker hebben we te maken met de 
gevolgen van klimaatverandering zoals droogte 
en wateroverlast. Dat moet en kan anders. In 
Casteren gaat de gemeente Bladel twee 
klimaatbuffers aanleggen waar het water wordt 
vastgehouden. 

De klimaatbuffers komen aan de rand van het dorp te 
liggen op de flank van het beekdal van de Groote 
Beerze. De klimaatbuffers sluiten aan bij het Groote 
Beerze project, traject 2 van waterschap De Dommel. De 
ligging is ter indicatie aangegeven in afbeelding. Naast 
waterberging willen wij een groene inrichting die 
bijdraagt aan de biodiversiteit en past bij het landschap. 
Ook kan er ruimte worden gemaakt voor recreatie of 
educatie. 

Wil je meedenken over de inpassing van deze gebieden 
dan zien wij je graag op 10 mei om 19.00 uur in MFA 
Den Aord, Kerkstraat 33 in Casteren. Je kunt je tot 
vrijdag 5 mei aanmelden via info@bladel.nl. 

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 11 april 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Algemene Aandeelhoudersvergadering BNG
Kennis genomen van de dividenduitkering 2022 
van de BNG.
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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
•       Oranje Nassaulaan ongenummerd, bouwen van 

twee woningen en bijgebouwen. Datum besluit: 
13-4-2023.

Hapert
•       Antoon Schildersstraat 10, plaatsen carport en 

inrit. Datum besluit: 18-4-2023.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Albrecht Rodenbachplein 12, Speelhuis 

ombouwen naar tuinkamer;
•       Sniederslaan 67A, uitbreiden van de dierenkliniek;
•       Heeleind 15, kapsalon starten aan huis in 

vrijstaande bestaande garage;
•       Bèrschotten 2A, kapvergunning notenboom;
•       Postelweg/ Rond Deel, aanvraag uitrit.

Hapert
•       Ter hoogte van Oude provincialeweg 82, aanvraag 

kapvergunning plataan;
•       Bernhardstraat 2, verbouwen van een 

kinderdagverblijf tot 6 zelfstandige 
wooneenheden;

•       De Pan 2, bouwen van een horecagebouw met 
logiesverblijven.

Casteren
•       Dorpsstraat 11, gevelwijziging.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Aan de A67, plaatsen van een permanent 

welkomstbord ‘Welkom in Metropoolregio 
Brainport Eindhoven’. Datum besluit: 17-4-2023.

Vergunning APV-bijzondere wet

Hoogeloon
•       Hoogcasteren 25, besloten bedrijfsfeest Landgoed 

de Biestheuvel. Datum besluit: 13-4-2023;
•       Grasveld en plein bij de kerk, exploiteren van een 

kermistent op 24, 25 en 26 juni 2023. Datum 
besluit: 17-4-2023.

Bladel
•       Torendreef 37, plaatsen van bouwhekken op de 

stoep van half april tot half september. Datum 
besluit: 17-4-2023.

Melding APV-bijzondere wet

Hoogeloon
•       Ir. Mettropweg 5, AIM melding de gebruiker voor 

het plaatsen en in gebruik hebben van een 
propaanreservoir;

•       Mr. Van Hasseltweg 2, AIM melding de gebruiker 
voor het plaatsen en in gebruik hebben van een 
propaanreservoir

•       Mr. Van Hasseltweg 3, AIM melding de gebruiker 
voor het plaatsen en in gebruik hebben van een 
propaanreservoir.

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

GESLACHTSNAAM  ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS    VERTREK NAAR
Verhoeven, J.A.M. Den Bogerd 12, Hoogeloon 20-04-2023 Onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van B&W van Bladel 
(Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dit bezwaar kan 
worden gemaakt t/m 1 juni 2023. In het 
bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit je 
bezwaar maakt en waarom. Verder moet je je naam, 
adres, telefoonnummer en de datum vermelden én 
het bezwaarschrift ondertekenen.
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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

Inwonerspanel gemeente Bladel

Doe mee!   
www.panelinwoners.nl/bladel

Bedankt!
Langs deze weg betuig ik mijn oprechte en welgemeende dank aan iedereen die de 
jubileumviering van mijn Diakenwijding op zondag 16 april j.l. tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt. Het was een grandioos feest geworden, zo ik tevoren niet had kunnen 
voorstellen. 

Een speciaal woord van dank aan Pastoor van Lamoen, het Parochiebestuur van de  
Parochie Samen Willibrordus Eersel, de Parochiesecretaressen Susanne van den Heuvel 
en Lucyl van de Putte, het Gilde Sint Joris Hapert en de Gilden van het District West van 
de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland en u allen die mij uw oprechte geluk-
wensen heeft overgebracht en onderstreept met een ruime bijdrage voor de culturele 
rondreis door Israël. 

De rondreis gaat er zeker komen en ik zal nog een mooi zakcentje daaraan overhouden. 
Nogmaals heel veel dank. Ook dank aan Joseph van Hees met zijn gelegenheidskoor voor 
de prachtige opluistering van de jubileumviering in de kerk van Eersel. Onvergetelijk!

Diaken Johan van Olmen, 
Parochie Samen Willibrordus te Eersel
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Door Anny van Kessel

BERGEIJK/EERSEL - De natuur dichtbij 
huis, in eigen tuin en soms in eigen ven-
sterbank: er is zo vaak iets bijzonders te 
zien. Maar je moet er oog voor hebben. IVN 
Bergeijk-Eersel helpt de lezers om meer te 
zien, te horen en te beleven. Deze week: 
Dommeldalwandeling met 8 hekoverstap-
jes.

Zoals de lezers van deze rubriek Natuur-
weetje wel weten, wandelen en fietsen mijn 
man en ik graag (en vaak) in onze omgeving. 
Niet alleen in het gebied van Bergeijk-Eersel, 
maar ook in het nabijgelegen België of Val-
kenswaard. Zo trokken we er vorige week op 
uit om een wandeling te maken met knoop-
punten (via VisitBrabant.nl) langs de Dommel 
in Borkel en Schaft.

IJsvogeltje
Het was koud maar droog. Daar zijn we te-
genwoordig al tevreden mee, want het duurt 
lang voor de lente komt. De Dommeldalwan-
deling is een prachtige route, langs de me-
anderende Dommel. Er staan veel knotwilgen 
waar de bever aan de stammen heeft gevre-
ten. Maar ook een blauw ijsvogeltje vloog 
langs ons over het stromende water van de 
Dommel. Onze dag was weer goed! Wist je 
trouwens dat het ijsvogeltje helemaal niet 
van ijs houdt? Een strenge winter kent veel 
slachtoff ers onder de ijsvogels. Waar wij ons 
kunnen kleden op de kou heeft de ijsvogel 
die mogelijkheid niet. En ze kunnen bij vorst 
ook minder goed aan voedsel komen natuur-
lijk. Hun naam hebben ze te danken aan een 
verbastering van de Germaanse naam Eisen-
vogel, wat ‘ijzervogel’ betekent. Deze naam 
slaat op de metaalachtige glans van het 
blauwe verenkleed.

8 hekoverstapjes
De Dommelwandeling is bewegwijzerd met 
geel-groene bordjes, maar je kunt er eigenlijk 
niet verdwalen. De Dommel wijst je de weg. 
We moesten 8 keer over een hekoverstap-
je klimmen. Het ging goed, maar ik kan me 
voorstellen dat niet iedereen deze wandeling 
kan maken. Mijn man en ik vonden die hek-
overstapjes overigens wel heel erg leuk.

Wandelingen
Binnenkort organiseert IVN Bergeijk-Eersel 
regelmatig publiekswandelingen. Die hebben 
geen hekoverstapjes, maar zijn ook heel leuk. 
Je kunt meelopen met een IVN-gids, dan is 
verdwalen onmogelijk en je steekt er meteen 
wat van op. Je hoeft overigens geen IVN-lid 
te zijn om mee te doen en de wandelingen 
zijn gratis. 

Wandel mee op:
- Zondag 7 mei, 13.30 uur: Ploegwandeling.
-  Zaterdag 13 mei, 08.00 uur: maandelijkse 

vogelwandeling. 
-  Zondag 14 mei, 10.00 uur: wandeling langs 

de Run.
-  Zondag 21 mei, 13.30 uur: publiekswande-

ling speciale bomen.
-  Zaterdag 10 juni, 08.00 uur: maandelijkse 

vogelwandeling. 
-  Woensdag 21 juni, 19.30 uur: lang-

ste-dag-wandeling.

Kijk voor meer info op www.ivn.nl/afdeling/
ivn-bergeijk-eersel 

Info
Elke maand publiceert IVN Bergeijk-Eersel een 
natuurweetje. Alle gepubliceerde natuurwé-
tjes lezen? Kijk op onze website www.ivn.nl/
afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes. 
Wil je meer weten over de natuur? Wordt 
dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden 
kan via https://www.ivn.nl/bergeijk-eersel 
of stuur een mailtje naar secretaris.ivnbe@
gmail.com

IN DE KEMPEN

DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN BRABANT. 

  

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

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

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

                                                                                                                  

interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!

BinnenZonwering 
op maat nodig?
We hebben allerlei mogenlijkheden!
zoals plisse, jaloeziën, zonwerende 
gordijnen en binnen screens

BRADERIE
& SNUFFELMARKT
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Braderie en Snu� elmarkt in Bladel centrum! Komt u ook gezellig kijken
en snu� elen? Vind de mooiste spulletjes bij onze ondernemers uit de
winkelstraat of bij de extra marktkraamhouders. Tijdens of na het shoppen
zijn er voldoende mogelijkheden om te genieten van een hapje en drankje
bij onze horecagelegenheden. Graag tot ziens in Bladel Centrum!

ORGANISATIE: ONSMIENEVENTS.NL

ZON. 30 APRIL VAN 10.00 - 17.00 UUR

BRADERIE
ZON. 30 APRIL VAN 10.00 - 17.00 UUR

GRATIS
ENTREE

Anny van Kessel

Dommeldalwandeling met 8 hekoverstapjes

REUSEL - Maandag 15 mei is er een avond-
bijeenkomst van Parkinson de Kempen in 
D’n Aachterum, Korenbocht 50 in Reusel. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en de 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Op deze avond 
zal Cordaad Welzijn zich voorstellen. 

Cordaad Welzijn is een brede welzijnsorgani-
satie die zich sterk maakt voor een gemeen-
schap waar het fijn wonen en leven is. Een 
buurt waar iedereen zich thuis voelt. Waar je 
merkt dat je ertoe doet. Voor jezelf en voor 
anderen. Eefje en Maria Heesterbeek komen 
u vertellen hoe je als parkinsonpatiënt of als 
mantelzorger gebruik kunt maken van deze 
organisatie. Cordaad Welzijn ondersteunt ie-
dereen die tijdelijk of voor lange tijd in moei-
lijke situatie terecht komt. Die ondersteuning 
kan plaatsvinden in een groep of op persoon-
lijke basis. Er kan hulp worden gegeven voor 
bijvoorbeeld dagbesteding, mantelzorgers 
of maatjes om de mantelzorger even te ont-
lasten. Voor de mensen met parkinson, maar 
zeker voor de partners en mantelzorgers, zal 
deze avond zeker interessant zijn.

Zoals altijd zijn ook partners en begeleiders 
van harte welkom. Koff ie en thee staan voor 
klaar. In verband met de organisatie van de 
avond willen wij dringend vragen u voor 12 
mei op te geven en met hoeveel mensen u 
komt. Dat kan via het contactformulier op 
onze website www.parkinsondekempen.nl of 
op parkinsondekempen@outlook.com.

Avondbijeenkomst 
Parkinson de Kempen
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  WIST
     JE 
DAT...?

... een droom 
onthouden 

afhankelijk is van 
het moment waarop 
je wakker wordt? 
De meeste dromen 
ontstaan aan het 

einde van de 
remslaap, wanneer 
je lichaam zich 
klaarmaakt om 

wakker te worden. 
Als je dan droomt, 
heb je een grotere 
kans je droom te 

onthouden. Ook wakker 
worden tijdens de 

droom helpt.

ALLERHANDE

Stichting Duofietsen Bladel dankt Stichting Hulp in Nood 
Bladel-Netersel voor een mooie bijdrage aan het 
benodigde bedrag voor een vierde duofiets. Binnenkort 
hopen we nog meer gasten een plezier te kunnen doen.

Stichting Duofietsen Bladel
------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de sponsors, vrijwilligers en 
supporters van onze obstakelrun. De kinderen hebben 
super veel obstakels overwonnen en geld ingezameld 
voor de Dovenschool in Sri Lanka. Bedankt allemaal!

Basisschool De Torelaar, Reusel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de vrijwilligers van Volleybalclub Bladel voor de aanleg van 2 beach-
volleybalveldjes op het parkeerterrein van vv Bladella. Er kan vanaf nu weer getraind worden 
voor Bladel Beach 17 en 18 juni op de markt in Bladel. Tot dan!

Jack
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor Net, Mieke, Carla, Lian en alle vrijwilligers van de 10e spellen-
middag in Reusel. Ik heb weer genoten!

Jannis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen gaan omhoog voor KBO Reusel voor de geweldige verwendag, welke niets te 
wensen overliet qua innerlijke verzorging en entertainment. Ook de vrijwilligers verdienen een 
dikke pluim. Bedankt!

85-plussers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij willen atletiekvereniging AVR’69 bedanken voor de organisatie van de Koningsspelen. 
Alle kinderen hebben het enorm naar hun zin gehad en de dag verliep soepel. Tot volgend jaar!

Basisschool de Klimop, de Leilinde en de Torelaar, Reusel

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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Damesgymclub Hapert 
zoekt nieuwe leden!

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

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

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

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Kienen 
in Hapert 

Vanaf dinsdag 2 mei bent u om 
de week op dinsdag, in de even 
weken dus, van harte welkom om 
te komen kienen in d’Ouwe Pasto-
rie in Hapert. Aanvang 13.30 uur.

Deze kien-middagen gaan het hele 
jaar door, ook in de zomerperiode. 
Iedereen is van harte welkom, ook 
niet-leden.

Seniorenvereniging Hapert

 
 
 
 
 
 

EXPOSITIE 
HOOP EN HOUVAST 

 
VERLENGD WEGENS  

GROTE 
BELANGSTELLING 

 

zaterdag en zondag 
23 en 30 april 2023 
13.00 tot 17.30 uur 

VRIJ ENTREE 
 

G A L E R I E 
WORKS OF AART 

 

VOSSENWEG 4, 5511 KT KNEGSEL 
www.worksofaart.com 

www.visiteersel.nl 

Seniorenvereniging Hapert
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KempenEnergie is opgericht dóór 
Kempenaren vóór Kempenaren. 
Vrijwilligers van Kempenenergie willen het 
klimaatprobleem lokaal oppakken en inwo-
ners helpen bij de zoektocht naar mogelijk-
heden voor energiebesparing en opwekken 
van duurzame energie. Hierbij staan duur-
zaamheid, kwaliteit, klantgerichtheid en 
service hoog in het vaandel. Vanwege groei 
zoekt ons team: 

Projectmanager EnergieServiceProducten 
Er zijn zo’n 40 bedrijven duurzame partner 
van KempenEnergie. Je bent verantwoor-
delijk voor de uitbouw en actualisering van 
ESP’s en het relatiebeheer van leveranciers.

Contactpersoon Pers 
Je schrijft/verspreidt persberichten en plaatst 
advertenties in huis-aan-huis bladen en regi-
onale kranten. Dit kost je 2-4 uur per maand 
en tweemaandelijks vergaderen we in Eersel.

Tekstschrijver(s) 
Je bent goed in het geschreven woord en 
weet inwoners te overtuigen om duurzame 
keuzes te maken. Je hebt kennis van publi-
catie in lokale nieuwsbladen, op de website 
(SEO), via social media en weet een aanspre-
kende nieuwsbrief te maken.

Bestuurslid Marketing en Communicatie
Om onze ideologie meer kracht bij te zetten 
hebben we een werkgroep Communicatie. 
Vanuit het bestuur ben jij de contactpersoon 
van deze werkgroep.

Voor uitgebreidere informatie kun je contact 
opnemen met Ad van de Ven: 0497-515070 of 
vacature@kempenenergie.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

 Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

in de regio

Kienen in
Hooge Mierde 

Dinsdag 2 mei om 13.30 uur bent 
u van harte welkom om te komen 
kienen in De Schakel  te Hooge 
Mierde.

Iedereen is van harte welkom. 
De entree is gratis. Voor meer 
informatie, bel naar 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

Kienen 
in Bladel

Seniorenvereniging Bladel organiseert  
op donderdag 4 mei een kienmiddag. 

Deze wordt gehouden van 13.30 tot onge-
veer 16.00 uur in de Schouw, Emmaplein 
2 in Bladel.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 
Contactpersoon: Marij Jansen telefoon  
06-29183248. 

Tuinenbezoek Zonnebloem 
afdeling Reusel-De Mierden

REUSEL-DE MIERDEN - Op maandag 15 mei gaan de gasten tuinen bezoeken bij 
inwoners van de gemeente die hun tuin hiervoor beschikbaar hebben gesteld. 
Aanvang van de middag is om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Het belooft weer een gezellige middag te gaan worden. 

Voor meer informatie: Reusel: Ben van Limpt, tel. 0497-336734, Hooge Mierde: Annemie 
van Limpt, tel. 013-5091904, Lage Mierde: Joke de Rooij, tel. 013-5092510 en Hulsel: Miran-
da Michelbrink, tel. 013-5091976.

T/M 30 APRIL
TENTOONSTELLING 100 JAAR EFC
Locatie: Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2, Eersel.
Tijd: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur en 
za. en zo. 13.00-17.00 uur. Entree: € 3,00; 
Met diverse themaposters, 
nostalgische foto's en objecten. 

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

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

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

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

1E & 3E ZATERDAG
BEZICHTIGING HAPERTSE 
GRAANMOLEN
Locatie: Molenstraat 34, Hapert.
Open: 10.00-16.00 uur en op afspraak.

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

EXPO VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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Wij zijn op zoek Wij zijn op zoek 
naar jou!naar jou!

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

in jouw regio

TECHNISCH TEKENAAR
Lijkt het jou leuk om de woonwensen

van onze klanten te realiseren
en naast jouw dagelijkse 

tekenwerk elk project van het 
eerste contact tot aan het 
eindresultaat te begeleiden? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bezoek onze website
voor de vacature

TECHNISCH TEKENAAR
Lijkt het jou leuk om de 

van onze klanten

tekenwerk elk project 

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

‘’WIJ MAKEN 
DE LEKKERSTE 

FILET 
AMERICAIN! 

KOM JIJ 
ONS TEAM 

VERSTERKEN?’’

WWW.GROUPOFBUTCHERS.COM

Join our team!

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

www.oogenlust.com
Anke Michiels
info@oogenlust.com
040-2679970

WIJ ZIJN OP 
ZOEK NAAR:

MEER INFORMATIE?

VACATURES

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?

• Meerdere vacatures in een  
creatieve projectorganisatie

• Veel afwisseling
• Flexibele werktijden in overleg
• Opdrachten door heel Nederland  

op de mooiste locaties
• Gezellige en informele sfeer
• Familiebedrijf

• Voorbewerker spuiterij 
(meubilair schuurder)

• Zelfstandig projectmedewerker  
(binnen- en buitenland)

• Conceptontwerper  
eventdecoratie

• Fulltime en parttime
• Weekendhulpen en  

oproepkrachten
• Interesse in events,  

interieur en decoratie
• Enthousiaste creatievelingen

WERKPLAATS MEDEWERKER

PODIUMBOUWER
STEIGERBOUWER
LOGISTIEK MEDEWERKER
MEEWERKEND VRACHTWAGENCHAUFFEUR

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

SOLLICITEER NU!

VACATURES

100% GARANTIE 
OP SPIERBALLEN

& GOED SALARIS

Gezocht: Machine Operator / Inpakster
           SUIKERWERK/SNOEPJESFABRIEK
  
Promosweets BV is een snelgroeiende organisatie in de zoetwarenbranche 
die zich op een welbewuste manier bezighoudt met het produceren van 
dextrose en suikervrije snoepjes. 
Daarnaast is er assortiment ontwikkeld voor de groothandel en de retail 
onder het merk Pep-Dex. Maar het meeste wat wij maken zijn  
promotionele snoepjes/pepermuntrolletjes.
Onze sterkste kant is het snel en accuraat leveren van deze promotionele 
snoepjes.

Wegens drukte in ons bedrijf zijn wij op zoek naar een machine operator / 
inpakster. Hiervoor is het noodzakelijk dat je de Nederlandse taal beheerst 
in woord en geschrift. De opleiding voor deze functie zal intern gebeuren. 
Je komt te werken in een leuk team dat al veel jaren samen werkt. 

Werkzaamheden:  • Machinaal inpakken van Dextrose producten
 •  Controleren van de maatvoering en gewicht van  

producten.
 • Onderhouden van machines.
 • Aan en afvoer van producten.
 • Het netjes houden van de afdeling.
    
Wij bieden: •  Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden  

volgens CAO Zoetwaren.
 • 24 urige werkweek .
 • Werktijden 7.30 uur – 16.30 uur.
   
Kom werken in ons familiebedrijf en je bent verzekerd van leuke collega’s.

Interesse gewekt?
Neem dan contact op, we maken graag kennis!
Je kunt ons mailen op info@promosweets.nl, of bellen op 0497-385774
PROMOSWEETS BV -  Mastbos 21 -  Bladel
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Metal Coati ngs de Kempen, Ambachtsweg 12, 5531 AC Bladel, 
0497- 381 447, info@metalcoati ngsdekempen.nl, 
www.metalcoati ngsdekempen.nl

Ter ondersteuning van het management zijn wij per direct op zoek naar een:

Allround frontoffi  ce medewerker (fullti me)

Deze nieuwe collega speelt een centrale rol in ons bedrijf tussen klanten, 
leveranciers, verkoop, producti e en planning

De voornaamste taken en bijbehorende verantwoordelijkheden:
- opnemen telefoon en afh andelen/doorgeven van noti ti es
- ontvangst klanten en leveranciers
- voorbereiden van orders voor producti eafdeling
- inkoop van benodigde materialen en producten
- diverse administrati eve werkzaamheden
- lichte kanti newerkzaamheden

Wij vragen:
- nauwkeurigheid
- leergierigheid (ervaring in bovengenoemde taken is een pré)
- gastvrijheid en klantgerichtheid
- kennis en ervaring Microsoft  Outlook (o.a. Word en Excel)

Wij bieden:
- zelfstandige en afwisselende baan in jonge en dynamische werkomgeving
- prima salaris en aanvullende voorwaarden
- werkti jd van 7.30 tot 16.15 uur

Kijk voor meer informati e over ons bedrijf op onze website of bel met 
Jeanny Dirkx: 0497- 381 447. Stuur je sollicitati e met CV naar: 
info@metalcoati ngsdekempen.nl

Metal Coati ngs de Kempen (MCK) is al ruim 25 jaar acti ef in het stralen, 
spuiten (natlakken en poedercoaten) van kleine industriële producten tot 
containers en vrachtwagens.

Productieplanner
38 uur | HBO / WO niveau

Engineer / Werkvoorbereider
38 uur | MBO+ / HBO / WO niveau

Wij zoeken teamspelers 
die ons nóg succesvoller maken.
Vacatures voor ieder opleidingsniveau van VMBO tot WO 
op werkenbijwilvo.nl

Vanwege onze drive, continue groei en klantvragen zijn er daadwerkelijk altijd vacatures die ingevuld mogen óf 
eigenlijk moeten worden. Ons uitgangspunt; we willen samen succesvol zijn! 

WILVO | Melkweg 1 | 5571 SM Bergeijk | +31 (0)497 78 33 33 | info@wilvo.nl | www.wilvo.nl

Gratis sporten bijBekijk alle vacatures op werkenbijwilvo.nl

Inkoper Externe Bewerkingen
38 uur | HBO / WO niveau

Logistiek Accountmanager
38 uur | HBO / WO niveau

Medewerker Expeditie
38 uur | MBO niveau

Lasser/Constructiebankwerker
38 uur | MBO niveau

Logistiek Coördinator 
38 uur | MBO / HBO niveau

Montagemedewerker
38 uur | MBO niveau
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PERSONEEL GEZOCHT!
Beti Timmerfabriek B.V. is op zoek naar:

• WERKPLAATS TIMMERLIEDEN
• CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER

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

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

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Wie zijn wij en wat doen wij?

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

Wij zijn op zoek naar een 

Junior Financieel Medewerker
voor 32-40 uur per week:

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

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

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

De Profel Group is een internationaal familiebedrijf met 
75 jaar expertise in het produceren van kozijnen en 
deuren in pvc, aluminium en hout. Met meer dan 1200 
gepassioneerde vakmensen en professionals maken we 
het leven van onze klanten aangenamer. Profel Nederland 
in Eersel staat in voor de productie van pvc kozijnen. 

Steek jij graag de handen uit de mouwen en leer je 
graag bij? Vind je het belangrijk om kwalitatief werk af te 
leveren? Solliciteer en Profeleer!

oog 
voor detail

Word jij de nieuwe pro van Profel?

Productiemedewerker / 
operator

Wij bieden jou:
- Een uurloon vanaf €14,57 als productiemedewerker / 
  €14,98 als operator. 
   Automatische loonsverhoging na 4 maanden.

- Werkzekerheid 

- 25 vakantiedagen en 11,5 adv-dagen

- Doorgroeikansen in een sterk groeiende organisatie

Interesse? Meer info op www.profel.nl of bel naar +316/82 91 78 66.
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kom ons team 
versterken als

Marit, 
van 

SPAR.

reageer via personeelszaken@pakgro.nl of via

* Vulploegmedewerker

* Kassamedewerker                    

* Medewerker broodafdeling 

* Kom werken bij Spar De Paal of 
   bij Spar TerSpegelt!

   Interesse?          PZ@PAKGRO.NL

TANDARTSASSISTENT(E):
 TANDARTSENPRAKTIJK 

HOOGELOON IS OP ZOEK NAAR JOU!
Wie zijn wij?
Voor onze moderne, doch gemoedelijke tandartsenpraktijk in het 
gezellige Hoogeloon zijn wij op zoek naar een enthousiaste allround 
tandartsassistent(e).
Onze dorpspraktijk is een gevestigde waarde in de Kempen en bestaat 
uit een ploegje van 1 tandarts, 2 mondhygiënisten (waarvan één 
tevens laserspecialist en tandarts in opleiding), 1 tandprotheticus en 
2 (preventie)assistentes.

Wie ben jij?
Ben jij graag het extra paar handen aan de stoel bij de tandarts, is 
baliewerk meer jouw ding of hou je net van de afwisseling balie – 
stoelassistentie? Dat is allemaal mogelijk bij ons.
Zin om je vast te bijten in een uitdagende job? Dan ben jij de 
enthousiaste en gedreven tandartsassistent(e) die wij voor de 
versterking van ons team zoeken.

Je staat in voor de ontvangst van de patiënten, bent het eerste 
aanspreekpunt aan de telefoon of assisteert de tandarts aan de stoel en 
zorgt ervoor dat de behandelkamer er steeds piekfi jn bijligt.
Wil je op termijn doorgroeien naar offi ce manager of 
preventieassistent(e)? Ook daarvoor zijn mogelijkheden.

•  Je bent in het bezit van het diploma tandartsassistent(e), studeert 
binnenkort af of bent gelijkwaardig door ervaring

• Je houdt van werken met mensen
• Je bent leergierig, nauwkeurig en gedreven
•  Je hebt een proactieve houding en draagt je steentje bij aan een 

hechte teamsfeer

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een plaatsje in onze gezellige dorpspraktijk. 
De werkuren en -dagen worden in overleg bepaald.

Je kan rekenen op een marktconform salaris, verschillende keren per 
jaar teamoverleg met een hapje en een drankje, een jaarlijkse 
kerstborrel en kerstpakket en een praktijkhouder die zijn team 
geregeld verwend met Belgische lekkernijen.

Ook schoolverlaters die een eerste werkervaring 
willen opdoen zijn bij ons van harte welkom.

Benieuwd?
Neem alvast een kijkje op onze website 
www.tandartsenpraktijkhoogeloon.nl

Overtuigd?
Stuur vandaag nog een mailtje met je 
CV en motivatiebrief naar 
info@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl

En wie weet verwelkomen wij je binnenkort wel in ons team!

Ook schoolverlaters die een eerste werkervaring 

VERHEGGEN
ELEKTROTECHNIEK
ZOEKT:

LEIDINGGEVEND
MONTEUR

FANTASTISCH TEAM
REGIO EINDHOVEN
GEVARIEERD WERK
GAVE PROJECTEN
BEDRIJFSWAGEN

#DESMOOIWERK

VERHEGGEN
ELEKTROTECHNIEK
ZOEKT:

ENGINEER /
TEKENAAR

FANTASTISCH TEAM
REGIO EINDHOVEN
UITDAGENDE PROJECTEN
GEPASSIONEERD
2D-3D TEKENEN

#DESMOOIWERK
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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.

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

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

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

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, € 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.

KLUSJESMAN SERVICE
Voor alle voorkomende werkzaamheden in en 
rondom huis. Tel. 06-53623995.

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.

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

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.

Vrijdag 5 mei verkoop LP’s en CD’s o.a. 
rock ‘n roll, country, Top 40, Nederlands en 
Duits. Boterbloem 10, Hapert. Na 12.00 uur. 
Tel. 06-22535451.

Elektr. damesfiets, Koga Myata Tesla, accu 2 jr. 
geleden vernieuwd, € 375,-. Tel. 06-12395575.

2-pers. bed, i.z.g.st. Matras bijna 1 jaar oud.
€ 300,-. Tel. 06-30788045.

Nieuwe grote koffer, L 70 cm, Br 47 cm, 
D 23 cm, € 15,00. Tel. 0497-592147. 

4-pits inbouw kooktoestel op gasfles, € 40,00.
Fijn belaagde delen, gewolmaniseerd, 13,5 m2,
€ 15,00 per m2. Tel. 06-51512767.

2 zonneschermen, Br 2,30, uitval 1,50, elektr. 
bediending, geel-wit doek. € 50,00.
Mobiele airco, bleu built A-C 14010, 4000 watt, 
€ 150,00. Tel. 06-51512767. 

Voordeur, d.grijs gegrond, nieuw, met 
tochtkader, valdorpel en klein raampje, afm. 
201,5/93, rechts draaiend, € 200,00. Nieuwe 
voordeur met klein raampje, afm. 211,5/93, links 
draaiend, met tochtkader en valdorpel, groefjes 
ingefreesd, d.grijs. € 200,00. Tel. 06-51512767.

Parkside elektrische heggenschaar, nieuw in 
doos. € 25,-. Tel. 06-22091416.

Parkside telescopische heggenschaar zonder 
accu, nieuw in doos. € 50,-. Tel. 06-22091416.

ATB-wielrenschoenen, grijs/zwart, maat 45, 
merk Triban, z.g.a.n. € 60,-. Tel. 06-42825460.

Antiek nachtkastje, € 35,-. Tel. 0497-384692. 

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.

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.

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

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

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 4 uur 
per week in Hapert. Tel. 0497-382735.

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: Grenen 1 pers. bed, 
merk Oase, met 2 bijbehorende bedlades.
Tel. 06-30878885.

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.

TE KOOP GEVRAAGD: Schuur/loods/halletje 
op stukje grond voor stallen/opknappen 
hobbytraktor, nabij Lage Mierde. 
Tel. 06-10998055.

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

TE HUUR

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonneglazen op sterkte 
bij aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

Heksenboomwandeling
Op zondag 30 april is de Heksenboom Wandeling (6,7 kilometer) in Bladel. De 
opbrengsten van deze wandeling gaan naar de Vereniging Angelman Syndroom Ne-
derland (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 zeldza-
me 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. Van-
daar dat de Heksenboom Wandeling aan hem is opgedragen. Alle donaties komen volle-
dig 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 koff ie, 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

T
E

R  N
A G E D A C H T EN

IS

03 -01-1953
HOLLANDIA 

22-04-2023
EINDHOVEN

Edu Kneefel
EEN MAN VAN WEINIG WOORDEN

JE STOND ALTIJD VOOR ONS KLAAR
INEENS STOPTE JE LEVEN

WE BLIJVEN JE ZO ONTZETTEND DANKBAAR

LUYKSGESTEL - Het culturele seizoen van 
het Openluchttheater De Hunnebergen in 
Luyksgestel gaat weer van start. Op deze 
fantastisch gelegen plek, in een bosrijke 
omgeving, is het heerlijk genieten van eve-
nementen, kunst en cultuur. 

Op zondag 4 juni, van 13.00 tot 19.00 uur, wordt 
voor de 3e keer de Italiaanse dag ‘Amore e 
Sapore’ georganiseerd. De initiatiefnemers 
Gladys Raket en Albert Verhoeven kijken er 
naar uit de bezoekers te verwelkomen tijdens 
dit Italiaanse spektakel. Om in Italiaanse 

sferen te komen zijn er een twintigtal Sicilianen 
aanwezig, waaronder de eigenaren van Sici-
liaanse wijnhuizen die hun wijnen zullen pre-
senteren. Uiteraard is er Italiaanse muziek en 
zijn er kramen met delicatessen, lekkernijen 
en snuisterijen. 

Kom het zelf deze dag ervaren van la bella 
Italia bij Openluchttheater De Hunnebergen 
in Luyksgestel. De entree is gratis. Meer in-
formatie over het programma van het Open-
luchttheater De Hunnebergen is te vinden 
op www.hunnebergen.com

3e Italiaanse dag ‘Amore e Sapore’

REUSEL - Op 10 mei kunt 
u in Reusel kleding en 
schoenen inleveren bij 
de Basisschool de Lei-
linde, via de ingang aan 
de Plonderijen, van 08.30 
tot 14.00 uur. Uw donatie 
komt ten goede aan het 

project van Cordaid, waarbij gezondheids-
voorzieningen voor moeder en kind in de 
Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd.

Landelijk duurt de actieperiode van 6 maart 
t/m 24 mei. Dan wordt er op diverse locaties 
in heel Nederland (voor langere tijd) kleding 
ingezameld. Deze data en adressen vindt u 
op de website www.samskledingactie.nl.

Wat mag u allemaal inleveren?
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag 
u behalve uw donatie van kleding en schoenen 
ook speelgoed, knuff els en huishoudtextiel in 
de vorm van dekbedovertrekken (graag com-
pleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, 
theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zak-

doeken inleveren. Graag separaat van de kle-
ding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze 
vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedek-
king, tuinkussens en tafelkleden aan.

Investeren in zorg is investeren in 
vreugdevolle gebeurtenissen
Zwangerschap, geboorte, de eerste levensja-
ren; het zijn in Nederland doorgaans vreug-
devolle gebeurtenissen. In veel Afrikaanse 
landen, waaronder Ethiopië, is veilig bevallen 
niet vanzelfsprekend. Door een gebrek aan 
goede gezondheidszorg overlijden schrik-
barend veel moeders en jonge kinderen aan 
complicaties die voorkomen en/of verholpen 
hadden kunnen worden.

Betaalbare én bereikbare zorg
Ambitieuze overheidsinterventies in de ge-
zondheidszorg van Ethiopië hebben gezorgd 
voor een daling van de kindersterfte en een 
verbetering van het algehele zorgstelsel, 
maar er zijn nog altijd grote uitdagingen. 
Omdat de gezondheidsvoorzieningen vaak 
ver weg zijn en ze kampen met extreme ar-
moede, is goede zorg niet dichtbij en (vrijwel) 
niet te betalen. Met name moeder en kind in 
afgelegen dorpen, zoals de Borana-zone, zijn 
erg kwetsbaar. Met uw donatie kunnen we 
zorgen voor betaalbare én bereikbare zorg 
en de cijfers van moeder- en kindersterfte in 
Ethiopië nog verder terugdringen. 

Aanvullende informatie
Wilt u meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij on-
dersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf 
als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? 
Kijkt u dan eens op 

www.samskledingactie.nl

Sam’s Kledingactie in Reusel voor 
betere moeder- en kindzorg in Ethiopië

Groeimonitoring (foto: Cordaid)

Foto: Adriaan Backer)
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Petrusklepel
De vrijwilligers van de parochie krijgen van 
het kerkbestuur een gratis kaartje voor het 
Elisabethspel in Casteren. Dat is dit jaar 
ons bedankje i.p.v. de vrijwilligersavond. We 
gaan samen kijken op vrijdagavond 30 juni 
om 19.30 uur. De vrijwilligers die geen mail 
hebben ontvangen, kunnen zich nog de hele 
maand aanmelden via Betty Jacobs-van 
de Leemput (Venbroek 14 in Hapert, 0497-
382946). In de week voorafgaand aan de uit-
voeringen mag ik het decor inzegenen voor 
het goede verloop van de spelen. Daarvoor 
heb ik een bevriende cantrix uit Hongarije 
bereid gevonden. Zij gaat ook een Hongaars 
Elisabethlied zingen. En we zingen de ves-
pers op Middeleeuwse wijze. Ik denk dat het 
een inspirerende opmaat kan zijn voor alle 
betrokkenen. Even een rustpunt na alle in-
spanningen. Heel het dorp leeft mee. En er 
moet nog veel gebeuren. Heeft u nog kunst-
fruit liggen bijvoorbeeld? Ze zijn er blij mee 
(info@derebelseroos.nl). En ook met grote 
kruiken, grof gebreide truien en strengen 
knoflook. Succes!

Pastoor Schilder

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

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 

Maandag 1 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans 
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie en 
  uit dankbaarheid
19.00 uur: Hapert Severinuskapel 
                 Opening meimaand 

H. Athanasius
Dinsdag 2 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH. Filippus en Jakobus
Woensdag 3 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 4 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Hoogeloon, Oecumenische Viering 
                 i.v.m. Dodenherdenking 
                 (m.m.v. gemengd koor)

Vrijdag 5 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 6 mei
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

5e Zondag van Pasen
Zondag 7 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 6 en 7 mei)

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonise
- Frans Maandonks en 
  Trina Maandonks-van de Oever
- Maria Schipper-Kuijken
- Martien Sanders (vw. zijn sterfdag 
  nms. vrouw en kinderen)

Casteren:
- Janus Dirks en Miet Dirks-Hendriks (f)

Hapert:
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan en Nella van de Ven-Coppens
- Francien van Herk-Koolen
- Familie Plasmans-van der Aa en 
  hun dochters Ans, Ciska en Rika
- Pastoor van Vroonhoven

Hoogeloon:
- Jan Mollen en To Mollen Beerens (f)
- Jan Schoenmakers en 
  Miet Schoenmakers-van Beers (f)
- Jan en Paula Peeters, 
  Toos, Nel en Asse

Mededelingen:
-  De opbrengst van de Vastenactie voor 

Stichting Mutoto heeft € 1183,78 opgeleverd. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

-  Zondag 30 april is de bidtocht van de Zoete 
Moeder om 19.00 uur in Den Bosch, ter inlei-
ding op de meimaand.

-  We openen de meimaand in onze eigen pa-
rochie op maandag 1 mei om 19.00 uur met 
het Rozenkransgebed en Marialiederen in 
de kapel van Hapert.

-  Het kerkbestuur zoekt een nieuwe penning-
meester, vanwege het aflopen van de ter-
mijn van de heer De Witte. Lijkt u dit een 
mooie taak, neem dan contact op met de 
pastorie (pastoorschilder@ziggo.nl).

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

4e Zondag van Pasen
Zaterdag 29 april
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken van onze parochie

Zondag 30 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Kees van Gool en 
  Lies van Gool-van Gompel
- Cor Peeters
- Wim Adams en Jo Adams-van Helvoirt
- Ludo van Roey

Maandag 1 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 2 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: H.H. Philippus en 
Jacobus, Apostelen 
Woensdag 3 mei
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 4 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters (vw. sterfdag)
- Jaargetijde Cis van Gisbergen-Schellekens

Vrijdag 5 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

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

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 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
Zondag 14 mei: 10.00 uur. Geen dienst in Witte Kerkje         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 30 april: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 7 mei: 10.00 uur. Ds. G. van Dam uit Eindhoven
Zondag 14 mei: 10.00 uur. Ds. W. de Koeijer uit Heerewaarden

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

INFORMATIEF

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

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.30 uur-16.30 uur: kienen SVH
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken

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

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

 
Vrijdag:    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 1 MEI 
T/M 

VRIJDAG 5 MEI

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Marloes Verdonschot-de Kort van DELA

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 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.
  Intentie: Wim Kerkhofs

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

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor alle steun, de lieve en troostende woorden, 
de prachtige kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen na het overlijden 

van ons mam en trotse oma

Sjaan Snelders – van Gerwen 

Speciale dank aan personeel en vrijwilligers van Kempenland en 
Uitvaartzorg van den Berk & Loonen.

Familie Snelders
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Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

*Voorwaarden in de winkel

MEI-MAAND
MATRASSEN
MAAND

Winkel Diessen geopend via 
ingang Julianastraat 32 www.delaatslaapexpert.nl

MATRASSEN
MAAND

Actie* loopt van 28 april t/m 31 mei 2023

Alle
matrassen

2e matras
25% korting*

30 APRIL
KOOPZONDAG

open tijdens Braderie in Bladel


