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Door Renate Matthijssen

HAPERT - In zijn 80e levensjaar is Laurens 
van Gompel precies 70 jaar lid van 
Muziekvereniging Kunst Adelt uit Hapert. 
Ook al is hij ‘in vurre’ gehuldigd want 
eigenlijk zou hij pas in het najaar zijn 
jubileum mogen vieren. Trots is hij wel 
op de onderscheiding en het eerbetoon 
van ‘zijn cluppie’. Met veel plezier gaat hij 
wekelijks naar de repetitie, áls hij tenmin-
ste niet op reis is. PC55 ging langs voor 
een kop koff ie en een gesprek.

De keuze werd voor je gemaakt
“Mijn vader was een écht harmonieman, dus 
de muzikale genen zal ik wel van hem geërfd 
hebben”, kijkt Laurens terug. “Vroeger was 
het de keuze óf bij de voetbal óf bij de harmo-
nie. Mijn vader had ook wel gevoetbald maar 
koos voor mij toch voor de harmonie. Ja, 
inderdaad, dat deed hij, als kind had je in die 

jaren niet zo heel veel te willen. Ik had later 
wel op voetbal gewild maar toen mocht het 
niet meer. Ik mocht al gaan studeren en dat 
was ook bijzonder want mijn oudste broer 
studeerde al en twee kinderen uit één gezin 
naar de hbs, was niet standaard.”

Studeren
De hogere burgerschool – de hbs – moest 
het worden. Laurens: “De dichtstbijzijnde 
was in Eindhoven, het Joriscollege. Je moest 
er speciale toelating voor doen en die was 
behoorlijk streng. Maar ik had ambitie en 
kwam erdoor. In het derde leerjaar moest je 
ene richting kiezen en aangezien ik abso-
luut geen bèta was, koos ik de alfa-richting. 
Ik had meer met talen, dat kwam overigens 
later nog goed van pas toen we gingen 
reizen.” 

Na de hbs ging Laurens door naar de Kweek-
school want het vak van onderwijzer sprak 
hem aan. “Ik heb die opleiding afgerond en 
later nog diverse aktes bij gehaald. Zodoende 
mocht ik muziek en handvaardigheid geven.”lees verder op pagina 3
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Heavy metal 
spelen 
op je 80e
Laurens van Gompel 70 jaar lid 
van Muziekvereniging Kunst Adelt

“Mijn vader was een écht harmonieman, dus de muzikale genen zal ik wel van hem geërfd hebben”, kijkt Laurens 
terug. “Vroeger was het de keuze óf bij de voetbal óf bij de harmonie. Mijn vader had ook wel gevoetbald maar koos 
voor mij toch voor de harmonie. Ja, inderdaad, dat deed hij, als kind had je in die jaren niet zo heel veel te willen.”



226 mei 2023ER OP UIT

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

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

acties geldig van
26-05 t/m 01-06-23

2E PINKSTERDAG MA 29 MEI
OPEN VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

NU

2+1
GRATIS

BACOPA
hang 

zomerbloeier
2,79 per stuk

NU VOOR

  18,99

14,99

AGAPANTHUS 
‘amourette white’
‘amourette blue’
potmaat: 17 cm

excl. sierpot

NU

2+1
GRATIS

NEW GUINEA
zomerbloeier

diverse kleuren
3,29 per stuk

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

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

EERSEL - Op zaterdag 24 juni wordt weer 
de jaarlijkse bedevaart vanuit Eersel naar 
Werbeek gehouden. Een traditie die al 
eeuwenlang, sinds 1661, bestaat en nu dus 
al meer dan 360 jaar van generatie op ge-
neratie wordt overgedragen. Het zal weer 
een dag worden van devotie, maar ook van 
gezelligheid. 

De meeste pelgrims maken de tocht van Eer-
sel naar Retie en Werbeek per fiets of per 
auto, maar ook een aantal gaan te voet. Ove-
rigens zijn deelnemers uit de andere dorpen 
van onze parochie van harte welkom om aan 
te sluiten en de laatste jaren zien we dat ook 
steeds meer gebeuren. 

Programma op 24 juni
-  10.30 uur: H. Mis in de parochiekerk van 

Retie, voorganger is pastoor C. van Lamoen.
- 11.30 uur: pauze in de herbergen van Retie.
- 12.30 uur: ontvangst op het Raadhuis.
-  13.00 uur: serenade harmonie de Goede 

Hoop en vendelgroet Gilde.
-  13.30 uur: opstellen en vertrek bedevaart 

naar de kapel van Werbeek.
-  14.00 uur: bidstonde in de kapel van Wer-

beek.
- 14.45 uur: onthaal VVV Retie bij de kapel.

Daarna de terugreis naar Eersel waarbij velen 
de gelegenheid zullen aangrijpen om op de 
terrassen onderweg nog wat na te buurten 
onder het genot van een pintje, om zo op een 
gezellige manier de dag af te kunnen sluiten. 

Bedevaart te voet?
Nu alweer een jaar of twintig doet een wat 
grotere groep van dertig à veertig bedevaart-
gangers de tocht te voet. We vertrekken dan 
om stipt 05.30 uur vanuit de Willibrorduskerk 
in Eersel. Na een tocht van ruim 20 kilome-
ter, met een koff iepauze in Postel, komen we 

dan rond 10.00 uur aan in Retie. Heeft u inte-
resse om de bedevaart te voet mee te doen, 
geeft u dan op bij broedermeester Toon van 
de Ven, telefoon 06-83321700 of email naar
toonendinievandeven@gmail.com.

50 jaar pelgrim
Aan het eind van de bidstonde worden jaar-
lijks enkele pelgrims gehuldigd voor het feit 
dat ze (om en nabij) 50 keer hebben deelge-
nomen aan de bedevaart. Ook dit jaar willen 
we graag weer enkele bedevaartgangers in 
het zonnetje zetten. Kent u iemand die in de 
buurt komt van het aantal van 50 deelnames? 
We stellen het op prijs als u dat vóór de be-
devaart wilt doorgeven, dat kan ook bij  broe-
dermeester Toon van de Ven.

Nieuwe voorzitter zuster- en broederschap 
Henk van de Klundert heeft te kennen gege-
ven om na ruim 30 jaar lidmaatschap zijn taak 
als voorzitter van de zuster- en broederschap 
over te willen dragen. Zijn opvolger is Isidoor 
Willems. Isidoor is geboren en getogen in 
Eersel en is lid van het Sint Catharina en Sint 
Barbara Gilde. 

Vorig jaar hebben we helaas door het overlij-
den van Toon van de Ven al afscheid moeten 
nemen van één van onze broedermeesters. 
Ook Nel Bartholomeus heeft naast Henk van 
de Klundert aangegeven graag het stokje 
over te willen dragen. Tenslotte zal Wim Baij-
ens het na dit jaar ook wat rustiger aan gaan 
doen. Gelukkig hebben we een aantal opvol-
gers bereid gevonden om dit jaar toe te tre-
den tot de zuster- en broederschap. Dat zijn 
behalve Isidoor Willems: Susanne van den 
Heuvel, Hans Maas, Tinie Keeris en Theo van 
der Aalst. We zijn blij met hen en gaan er van 
uit in deze samenstelling nog een aantal jaren 
door te kunnen gaan met de organisatie van 
de bedevaart. Graag tot ziens op 24 juni!

Zaterdag 24 juni bedevaart 
van Eersel naar Werbeek

Wisseling voorzitter zuster- en broederschap
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Kunnen omgaan met rouwdouwers
Laurens werd benoemd in Esbeek, drie 
maanden voordat de dienstplicht riep. “Men 
had bedacht dat ik sergeant moest worden 
en dus duurde mijn diensttijd vijf maanden 
langer dan gemiddeld. Ik had het er naar 
mijn zin, vond het geen vervelende tijd. Ik 
was commandant van een stelletje rouwdou-
wers maar daar kon ik prima mee overweg. 
Het zal de onderwijzer in mij geweest zijn die 
wist om te gaan met anderen. Ik weet in ieder 
geval dat míjn meerdere geen overwicht had 
op de groep.” 

Verliefd, verloofd, getrouwd
In de weekenden ging Laurens meestal naar 
huis en kwam op zeker moment Corry Vro-
mans tegen, de jongedame waar hij verliefd 
op werd en zes jaar later mee trouwde. “Dat 
trouwen had van ons wel wat eerder gemo-
gen maar we deden wat onze ouders zeiden: 
‘eerst maar eens werken en een beetje spa-
ren’. Helaas hebben we het net niet gehaald 
om 50 jaar getrouwd te zijn, Corry stierf kort 
voor die datum.”

Kinderen
Zowel Laurens als Corry kwamen in het on-
derwijs terecht; hij als onderwijzer in het 
basis- en later het middelbaar onderwijs, 
Corry was kleuterleidster.

“We hielden allebei van kinderen. Daarom 
is het zó jammer dat we zelf nooit kinderen 
hebben kunnen krijgen. Ik kreeg een aan-
stelling op de Aloysiusschool in Hapert, de 
school waar ik zelf als kind op had gezeten. 
Ik kreeg de opdracht een kinderkoor op te 
richten. Dat lukte en élke week én met Kerst-
mis zong dat koor tijdens de mis in Hapert. 
Ze waren enthousiast die kinderen. Daar zou 
je nu toch niet meer mee aan moeten komen, 
denk ik. Maar ja, vroeger had je weinig 
anders.”

De hele wereld gezien
Laurens studeerde in de vrije uren door en 
haalde zijn bevoegdheid om aardrijkskunde 
docent te worden. “Ik had altijd al interesse 
in andere landen en dat vond ik ook in het 
vak. Met Corry heb ik de hele wereld rondge-
reisd. Van Alaska tot Zuid-Afrika en Australië. 
Je zou kunnen zeggen dat ik amper in België 
ben geweest, maar de rest van de wereld heb 
ik wel gezien.” 

Tussen het reizen door schopte Laurens het 
tot conrector op het Strabrecht College. ”Ik 
was niet zo’n heel strenge, ik kon me rede-
lijk goed verplaatsen in de gedachten van de 
kinderen. Dat hield in dat ik soms mijn colle-
ga’s moest overtuigen; ik stond soms tussen 
twee partijen in.”

Met schrik naar de repetities
O ja, de muziekvereniging, daar zou het ei-
genlijk over gaan. “Het was nog een fanfare 
toen ik erbij kwam”, herinnert Laurens zich. 
“Alleen koper, geen houten blaasinstrumen-
ten. Je kwam er niet zomaar bij hoor. Eerst 
oefenen: van Mister Sterke kreeg je een 
mondstuk en als het je lukte om een prop nat 
papier eruit te blazen met de juiste techniek, 
kon je bij hem een echt instrument gaan 
halen. Ik kreeg een bugel. Ik moet heel eer-
lijk zeggen dat ik de eerste jaren vaak met 
schrik naar de repetities ging. De dirigent die 
wij hadden was streng, te streng. Alleen ge-
richt op het resultaat, terwijl het eigenlijk een 
hobby had moeten zijn. Onder zijn muzikale 
leiding zijn we wel Nederlands Kampioen 
geworden, maar ik kreeg meer plezier toen 

we van dirigent wisselden. Vanaf die tijd was 
het alleen maar leuk. Erik Somers, de dirigent 
die we al 25 jaar hebben, heeft laten zien dat 
plezier en prestatie ook heel goed samen 
kunnen gaan.”

Memorabel concert bij slot Schönbrunn
Laurens heeft 25 jaar in het bestuur gezeten. 
“Ik was secretaris en zat in de benoemings-
commissie toen Erik aangesteld werd. Een 
drukke functie, die ik altijd met heel veel ple-
zier heb gedaan. Ik kan je zeggen dat ik erg 
blij was toen het correctielint voor de typma-
chine werd uitgevonden. Pas de laatste jaren 
van mijn functie had ik een computer.” Lau-
rens kijkt met ontzettend veel plezier terug 
op 70 jaar muziekvereniging Kunst Adelt. 
“Vooral de concertreizen vond ik geweldig. 
Daarin kwamen mijn twee passies samen: 
muziek en reizen. Vooral die keer dat we een 
concert mochten geven op de trappen van 
slot Schönbrunn is memorabel.”

Niet denken aan stoppen
Aan stoppen denkt Laurens voorlopig nog 
niet. “De laatste maanden heb ik vanwe-
ge een blessure vrijwel niet kunnen spelen, 
maar nu gaat het gelukkig weer. Sinds ik ver-
huisd ben naar mijn appartement oefen ik 
thuis minder. Ik denk dat het niet zo leuk is 
voor de buren als ik op mijn euphonium ga 
zitten blazen. Dat we niet meer op concours 
gaan, is voor mij een zegen. Vroeger vond ik 
het leuk, maar later werd ik er te zenuwachtig 
voor. We hebben zelf concoursen georgani-
seerd, enerzijds om te voelen hoe het is als 
organisator, maar vooral ook omdat het leuk 
was. Voor mij hoeft het niet meer. Ik vind het 
prima om leuke muziek te spelen voor ons 
eigen publiek, daar haal ik voldoening ge-
noeg uit. Dat we nog steeds een mix spelen 
van klassiek en modern, is leuk. Wie had toch 
ooit kunnen denken dat ik heavy metal mu-
ziek zou spelen in mijn 80e levensjaar. Ik niet 
in ieder geval, maar het klinkt prachtig als 
Kunst Adelt het speelt.”
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HOOGE MIERDE - Op zondag 17 september 
wordt er wederom een Mierds Straatthea-
terfestival georganiseerd. Dit jaar wordt 
alweer de 8e editie van dit evenement. 

De uitbaters van café de Bijenkorf, café de 
Spartelvijver, BosCafé Krek wak wou, ge-
meenschapshuis De Schakel, eetcafé ‘t Dörp 
en eetcafé Den Hoek hebben vorig jaar al de 
handen ineen geslagen en gaan dit evene-
ment voortaan als de Mierdse horeca ieder 
jaar organiseren.  

Zonder twijfel word ook deze editie weer een 
gezellige sfeervolle middag met veel komisch 
toneel, muziek en entertainment. Enkele acts 
hebben zich vorig jaar al aangemeld en willen 
graag  het publiek weer komen vermaken. 

Voor dit jaar zijn nog enkele acts, sketches of 
medleys van groepjes of personen welkom. 
Deze kunnen zich aanmelden via Jos Jansen, 
tel. 06-14383982 of mail: josbram@upcmail.nl

Zondag 17 september 
Mierds Straattheater

De vorige keer lieten we u 
een kaartje zien met de vraag 
welk dorp erop werd weer-
gegeven. We verraaiden al 
dat het afkomstig was uit 
het boek Drie dorpen één 
gemeente dus als u het in 
de boekenkast heeft staan, 
had u al geweten dat het 
Hoogeloon, Hapert of Cas-
teren moest zijn. Over dat 
boek: het is uitgegeven in 
1986 ter gelegenheid van 
het 800-jarig bestaan van de 
gemeente en het beschrijft 
de geschiedenis van de drie 
dorpen van de prehistorie 
tot aan de moderne tijd. Het 
is een knap stukje werk ge-
weest van een werkgroep 
waarvan onder andere de 
oud-gemeentesecretaris 
Van den Assum en mees-
ter Van Hout deel uitmaak-
ten. Mocht u indertijd ver-
zuimd hebben om het aan 
te scha� en: we hebben het 
in onze bibliotheek! U kunt 
het komen inzien.

Terug naar de vorige keer. Wat zien we op het kaartje? Twee wegen om te beginnen, 
die linksonder bij elkaar komen in een T-splitsing. Als we zeggen dat de onderste weg 
momenteel van begin tot eind openligt dan weet u meteen ook het antwoord op de vraag 
van de vorige keer: Hapert. De onderste weg is de Oude Provincialeweg, de andere de 
Kerkstraat.

Wat zien we nog meer? Drie kerken. Kerk nummer 1 die er niet meer is (op de kaart aan-
geduid met het nummer 2), kerk nummer 2 die er niet meer is (nummer 3 op de kaart) en 
kerk nummer 3, ooit het hart van de roomse gemeenschap, vandaag de dag ieders hart 
(nummer 4). En dan is er het Calimero-kuikentje onder de Hapertse kerken, het kleine 
protestantse kerkje, te vinden rechtsonder onder nummer 6. 

De zwarte diagonaal is het Kerkepad van vroeger. Het begint rechts langs het huis van 
achtereenvolgens de meesters Van de Put en Van Dommelen (op de plaats van verdwe-
nen kerk nummer 1), het kruist de timmerwerkplaats van Jan Reintjes ter hoogte van de 
Schoolstraat en het eindigt op het kerkhof. Nummer 7 op de kaart is de voormalige boer-
derij van de familie Hoeks. Nummer 5 is bakkerij Wieland.

En dan is er nog die rechthoek waar we naar vroegen, de gracht/vest/sloot, die waar de 
ouderen ‘s winters op schaatsten. Die blijft helaas in nevelen gehuld. Vast staat wel dat hij 
ooit de woning van oud-burgemeester Meijer heeft omzoomd. Jan Frans Cornelis Meijer 
was tussen 1822 en 1852 burgemeester van de twee gemeenten die tegenwoordig de 
gemeente Bladel uitmaken. Let wel: van allebei tegelijk. Een herindeler avant la lettre. Hij 
woonde in Hapert. Da’s opvallend.

We hebben jammer genoeg geen winnaar deze keer. Het kaartje bleek een brug te ver, 
ondanks de hint die we gaven.

Ook deze keer ligt het antwoord niet voor het oprapen. De opgave is afkomstig van 
onze vrienden van Loons Heem. Misschien helpt dat. U weet dan alvast welke kant 
u op moet fietsen. 

De vraag is: 
waar staat deze paal en wat staat erop?

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

Succes!

www.heemkundebladel.nl

De vorige keer lieten we u 
een kaartje zien met de vraag 
welk dorp erop werd weer-
gegeven. We verraaiden al 
dat het afkomstig was uit 
het boek Drie dorpen één 
gemeente dus als u het in 
de boekenkast heeft staan, 

TIN SIGNS

20 x 30 cm  € 9,50   //   30 x 40 cm  € 14,50

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06
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Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl
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AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

VESSEM - We heten iedereen van harte 
welkom op het Vessemse Klaverblad Pink-
stertoernooi op sportpark De Lille, Jan 
Smuldersstraat 54 in Vessem. Al in 1965 
werd met Pinksteren het eerste jeugdvoet-
baltoernooi georganiseerd. 

We zijn er trots op om het oudste en een van 
de meest bezochte jeugdtoernooien in de 
Kempen weer te kunnen organiseren. Dit jaar 
alweer voor de 56e keer. Wijzelf zullen met 
de combinatie vv Vessem/vv DEES uiteraard 
ook meedoen.

‘Voetbal is genieten’ is het motto van onze 
voetbalclub en wij zijn ervan overtuigd dat 
jullie dit ook gaan doen. We hebben weer 
een mooi programma voor jullie in petto, zie 
hieronder. Tussen de wedstrijden is er vertier 
voor de kleintjes op de springkussens en het 
pannaveldje en je kunt ook iets eten of drin-
ken in de grote tent. 

Het toernooischema:
-  Zaterdagochtend 27 mei: FORZA toernooi 

senioren met heren- en damespoules.
-  Zondagnamiddag 28 mei (1e Pinksterdag): 

JO19, JO17 lager, JO16, JO11-1, JO11 lager, 
JO9-1, JO9 lager en JO8-1.

- Maandagnamiddag 29 mei (2e Pinkster-
dag): JO17-1, JO15, JO13, JO12, JO10-1, JO10 
lager, JO8 lager, JO7 en JO6.

We hopen eenieder te begroeten op ons 
mooie toernooi. Alvast heel veel plezier!

56e Vessemse 
Klaverblad 
Pinkstertoernooi
27, 28 en 29 mei
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Door Renate Matthijssen

KEMPEN - Negen wedstrijden van ieder 
40 kilometer in de Kempen: de Aqualon 
van Zutphen KempenCup. Een serie wie-
lerwedstrijden voor fanatieke recreanten. 
Vaak in vroege avonduren gereden omdat 
er overdag gewoon gewerkt moet worden. 
Het doel is om te kijken of het voor de ren-
ners iets is om op een bepaald niveau te 
gaan fietsen. Erwin Rijkers en Frans Pop-
peliers vertellen over de KempenCup die 
loopt van 27 mei tot 2 september.

Elke parcours is uitdagend
“Elke ronde heeft een eigen moeilijkheids-
graad. Veel bochten, smalle wegen: elk par-
cours is anders en dus uitdagend”, vertellen 
de heren. “Geoefende recreanten meten zich 
aan elkaar en het gaat er vaak hard op. Ze 
geven alles want winnen is iets dat elke wiel-
renner wil doen. Het is geen uitzondering dat 
deelnemers doorstromen naar de elite die 
onder de vlag van de KNWU fietsen. Voor 
deelname aan de KempenCup hoef je geen 
lid te zijn van de KNWU. Ben je dat wel, dan 
betaal je alleen een paar euro voor deelname 
aan de koers. Niet-leden moeten een eenma-
lige bijdrage betalen voor een verzekerings-
pakket. Veel is dat niet, dus deelname aan de 
KempenCup is voor velen bereikbaar.”

Sponsors
Mede door een mooie sponsorclub is de 
bijdrage voor de deelnemers minimaal. In 
Aqualon van Zutphen heeft de organisatie 
een mooie hoofdsponsor gevonden, aange-
vuld met MCB, VDL en Wagenbouw Hapert. 
Samen zorgen ze ervoor dat er een leuke 
prijzenpot is en dat alle randvoorwaarden er 
zijn om een paar mooie races te kunnen orga-
niseren.” Behalve de koers in Bladel, zijn alle 
wedstrijden tijdens de kermissen in de ver-
schillende dorpen. “We zijn blij dat de ronde 
van Bergeijk ook weer mee doet in het Kem-
penCup klassement. Zij waren in het verleden 
mede-initiatiefnemer in het opzetten van de 
KempenCup en hebben een paar jaar afge-
zien van deelname maar gelukkig doen ze dit 
jaar weer mee.”

Mooie regio
De KNWU heeft een aantal regels opgesteld 
en één daarvan is dat de deelnemers moe-
ten wonen of werken in een straal van 25 km 
om de koers. Erwin: “Wij hebben een mooie 
grote regio kunnen maken waardoor alle ren-
ners aan alle koersen binnen ons program-
ma mee kunnen doen. We zouden op termijn 
graag zien dat Veldhoven ook nog aansluit en 
’t Loo is ook welkom, maar vooralsnog zijn we 
heel blij met de deelnemende dorpen.”

Wielerspektakel in Luyksgestel
Frans wil graag van de gelegenheid gebruik 
maken om extra promotie te maken voor de 
koers van 26 juni in Luyksgestel, waar hij in 
de organisatie zit. “Wij hebben één van de 
grootste Dikke Banden races uit de Kempen. 
Dit jaar staan er maar liefst 185 renners aan 
de start. De winnaars daarvan worden gehul-

digd op het podium waar ook de wedstrijd-
renners hun medaille in ontvangst nemen. 
Het meest trots zijn we dit jaar op hete feit 
dat we een sprintrace organiseren tussen de 
traditionele wedstrijden door.” Niemand min-
der dan Harrie Lavreysen, met zeven ploeg-
maten, zal laten zien hoe sprinten er echt 
uitziet. Verwacht wordt dat er snelheden van 
rond de 80 km/u gehaald zullen worden. Dat 
is pas echt wielerspektakel. De wedstrijden in 
Luyksgestel beginnen om 15.00 uur en non-
stop kunnen wielerliefhebbers hun hart op-
halen aan de diverse wedstrijden. 

Aanmelden voor de KempenCup kan tot de 
laatste dag, tot zelfs een uur voor de wed-
strijd. Via onderstaande website-adres of bij 
de organisatie op de wedstrijddag.

www.kempencup.nl

SPORTIEF

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
Openingstijden 

- Maandag t/m zaterdag 
   van 09.00 - 17.00 uur 

- Zondag van 09.00 - 14.00 uur

Buiten openingstijden hebben 
we een versautomaat.

www.debeijerasperges.nl

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

Elk parcours kent andere uitdaging
Negen wedstrijden KempenCup van start vanaf 27 mei

Programma KempenCup

-  Zaterdag 27 mei: Westerhoven, 
   aanvang 14.30 uur.
-  Maandag 19 juni: Riethoven, 
   aanvang 17.00 uur.
-  Dinsdag 20 juni: Hapert, 
   aanvang 18.30 uur.
-  Maandag 26 juni: Luyksgestel, 
   aanvang 15.00 uur.
-  Zaterdag 1 juli: Bladel, 
   aanvang 12.00 uur.
-  Dinsdag 11 juli: Bergeijk, 
   aanvang 17.00 uur.
-  Maandag 31 juli: Duizel, 
   aanvang 15.00 uur.
-  Maandag 14 augustus: Steensel, 
   aanvang 15.00 uur.
-  Zaterdag 2 september: Weebosch, 
   aanvang 17.15 uur.

“Elke ronde heeft een eigen moeilijkheidsgraad. Veel bochten, smalle wegen: elk parcours is anders en dus uitdagend”, vertellen Erwin en Frans. “Geoefende recreanten meten zich 
aan elkaar en het gaat er vaak hard op. Ze geven alles want winnen is iets dat elke wielrenner wil doen. Het is geen uitzondering dat deelnemers doorstromen naar de elite die onder 
de vlag van de KNWU fietsen. Voor deelname aan de KempenCup hoef je geen lid te zijn van de KNWU.”
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4 generaties4 generaties
Op 19 februari 2023 is Hannah Lavrijssen geboren.

Samen met moeder Ingrid Vervoort (Hapert), oma Sjan Vervoort en 
superoma An Frijters (beide uit Bladel) vormen ze nu 4 generaties.

Van harte gefeliciteerd!

Wat ga je doen?
Als begeleider ondersteun jij onze cliënten bij hun 
persoonlijke verzorging, en bied je begeleiding en aansturing. 
Jij zorgt samen met het team dat iedere cliënt passende 
ondersteuning en persoonlijke aandacht krijgt. Je voorziet 
daarnaast de persoonlijk begeleider van input en draagt 
hiermee bij aan het opstellen van de persoonlijke plannen.

Waar je gaat werken
Op Dorpsplein Lage Mierde wonen volwassen cliënten met 
een lichte tot matige verstandelijke beperking. Verbale 
agressie komt voor op deze locatie. Het werk bestaat vooral 
uit een stuk ADL en het voeren van gesprekken en bieden van 
begeleiding. Je brengt als begeleider structuur aan de dag. 
Als lid van het team ben jij een flexibele persoon die goed kan 
schakelen tussen hoog en laag niveau.

Wie ben jij?
Jij hebt een afgeronde MBO 3 opleiding richting zorg en 
welzijn. Je bent stressbestendig, doortasten en consequent; 
daarnaast heb je een lage emotionele energie. Je kunt 
grenzen aangeven en staat open voor (zelf)reflectie. Affiniteit 
met de combinatie van verzorging en begeleiding is een pre. 
Het willen draaien van onregelmatige diensten waaronder 
slaapdiensten is een must!

Enthousiast geworden?
Bel, WhatsApp of mail dan naar Michelle de Rover, recruiter 
bij Amarant via 06 - 510 491 55 of michelle.de.rover@
amarant.nl o.v.v. referentienummer V-232654. Voor meer 
inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact 
opnemen met Nicole Authier, manager, via 06 - 51861560.

Wij zoeken een 

begeleider complex 

in Lage Mierde

Kom jij 
ons team

versterken?

jouw leven, 
jouw mogelijkheden

Solliciteer nu via 
www.werkenbijamarant.nl

De vacature vind je
onder referentienummer
V-232654

Waar werk 
gelukkig maakt

Wat was ik trots op mijn eerste voetbal-
broek en kousen in de goede clubkleuren.  
Als jongen van negen mocht je bij het 
voetballen. Je hoorde dan echt bij de club. 
Zelf spelen en trainen en de andere teams 
aanmoedigen. Een paar voetbalschoenen 
van een oudere neef, want pa en ma wilde 
eerst zeker weten dat ik het zou volhouden. 

Dan de eerste wedstrijd. Het shirt was van 
de vereniging. Nu was het tenue compleet. 
Supertrots en vastberaden gingen we het 
veld op met jongens van dezelfde leeftijd 
en aangemoedigd door de ouders. Het 
kon niet missen, winst met 5-1. Dat was 
de eerste daad voor onze hooggeëerde  
vereniging waar we in onze ogen een  
onuitwisbare superbijdrage aan hadden 
geleverd. Na afloop stonden er in het 
kleedhok bakjes water klaar. Er was geen 
stromend water laat staan een douche.  
We gingen opgefrist en met spannende 
verhalen naar huis, want van sportkantines 
was nog geen sprake. De verhalen hoorden  
we van elkaar op straat. Daar konden we 
redelijk vrij tegen een balletje trappen. 
Onze leiders waren nog net geen god- 
heden maar het scheelde niet veel. Zij  
begeleidden ons in onze grote hobby en 
zorgden voor een goed clubgevoel. 

Langzaamaan werden we ook ingescha-
keld voor het werk binnen de vereniging. 
Ik mocht in mijn buurt de wekelijkse club-
bladen rondbrengen. Het was een hele eer 
want dan wist ik van mijn vriendengroep 
als eerste het programma voor het week-
end. We mochten om beurten de shirts na 

een wedstrijd naar de wasmoeder brengen.  
Het waren grote daden die je deed in 
dienst van de vereniging. 

We gingen het vaandelteam aanmoedigen, 
de spelers waren helden en we deden er 
alles aan om hen te imiteren. De spits heette  
nog midvoor en die liep met korte pasjes 
maar wel heel snel. Wij probeerden dat ook 
te doen want hij maakte veel doelpunten. 
We leerden koppen zoals de stopperspil 
dat deed. Die stopperspil kwam ons zelfs 
trainen. Nou, die kon in onze ogen hele-
maal niks verkeerd meer doen. We zouden 
voor hem door het vuur gaan en wee de 
persoon die hem in de wedstrijd onderuit 
durfde te halen. 

En dan verlaat de midvoor jouw cluppie 
om ergens voor een betaald voetbalclub te 
gaan spelen. Hoogverraad, zo maar de ver-
eniging verlaten. Het gevoel van clubliefde 
staat dit niet toe. Dat zal ons niet gebeuren.

We hadden nog helemaal geen weet van 
wat er zoal komt kijken bij het draaiende 
houden van een vereniging. Alles werd 
als normaal beschouwd. Dat verenigings-
gevoel verandert met de jaren van lid zijn. 
De vereniging verandert ook want de eisen 
die men stelt worden steeds hoger gelegd. 
Er kwam stromend water en douches.  
Er kwam een kantine waar we onze voet-
balvrienden ontmoeten en onze ouders 
konden wachten tijdens de trainingen. De 
begeleiding moet professioneler, goed-
willende amateurs ten spijt. De vaart der 
volkeren, u kent dat wel. En toch, in de 
clubliefde is er niks veranderd, tenminste, 
als je lid bent van een vereniging die leden 
heeft in de leeftijd van acht tot tachtig.   

Dick Bos

Clubliefde

column

HAPERT - Op vrijdag 7 juli organiseert 
de Vrouwenbeweging Hapert voor u een 
prachtige dagtocht met een bezoek aan 
Gastvrei Aalshof en een rondrit met de 
zonnetrein.

Wie was er het eerst... de kip of het ei? Bij 
Gastvrei Aalshof in Haps wordt u ontvangen 
door Conny van den Besselaar. Zij heeft voor 
u de koffie en thee klaar staan met heerlijke 
huisgemaakte appeltaart. Laat u verrassen 
door de veelzijdigheid van eieren, een heuse 
kip en ei experience. U wordt op de hoogte 
gebracht van allerlei kip- en ei-weetjes. U 
mag proeven van diverse soorten advocaat, 
zoals Doortje, Suyp, McEgg en Moortje. U 
staat versteld hoeveel producten er van eie-
ren worden gemaakt. Ook kunt u deelnemen 
aan een leuke eier-tikwedstrijd.

Na de heerlijke lunch bij de Thornsche Molen 
in Persingen gaan we met de milieuvriende-

lijke Zonnetrein de Ooijpolder en de Duffelt 
verkennen. Met een gids gaat u een prachtige 
tocht maken die alles vertelt van de omge-
ving van nu en het verleden. Na de rondrit 
kunt u nog even nagenieten op het terras 
(voor eigen rekening). De dagtocht sluiten we 
af met een heerlijk diner.

Dagtocht is inclusief 1x koffie of thee met 
appeltaart, proeverij advocaat, lunch, rond-
rit met de zonnetrein, onder leiding van een 
gids, diner en vervoer per luxe touringcar. Ex-
clusief consumpties bij het diner. Om 08.30 
uur vertrekken we vanaf MFA Hart van Ha-
pert, Kerkstraat (oude ingang kerk). Zorg er-
voor dat u 10 minuten vantevoren aanwezig 
bent!

Leden betalen € 80,00 en introducees € 85,00 
per persoon. In verband met de zonnetrein 
kunnen er maximaal 47 personen deelnemen, 
dus wees er snel bij. Er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Opgeven onder vermelding 
van uw naam, adres, (mobiele) telefoonnum-
mer en eventuele dieetrestrities. Envelop met 
gepast geld in de brievenbus doen bij Conny 
Wouters, De Kuil 28 in Hapert. Uiterlijk op 
vrijdag 9 juni. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen op 06-11092000.

Bezoek aan Gastvrei Aalshof 
en rondrit met zonnetrein
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www.pc55.nl 

goed om 
te weten

IN DE KEMPEN

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

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

keukens • interieurs
parketvloeren

BLADEL - Na bijna een jaar repeteren zijn 
de musical kids uit Bladel en omgeving er 
klaar voor. De musical ‘Wonderen Bestaan’  
is te zien op zondag 25 juni. Een voorstel-
ling voor groot en klein vol humor, zang en 
dans. 

Het verhaal
Jolijn en Sofia zijn 2 meisjes die elkaar niet 
kennen. Tijdens een storm komen ze in een 
sprookjeswereld terecht. Daar zien ze het  
konijn uit Alice in Wonderland maar ook de  
tovenaar van Oz…en dan is er nog een boze  
koningin die alleen maar roept: de kop eraf! 
En dan begint het avontuur….vol leuke liedjes. 

Nieuwsgierig geworden? Dan kom je gezellig 
kijken!

En ben jij enthousiast geworden na het zien 
van deze show? Dan kun je je aanmelden 
voor de nieuwe repetities die na de zomer 
starten.

Erbij zijn
Kaartjes zijn vanaf nu te koop bij Podium10.  
Wilt u telefonisch bestellen? Dat kan via num-
mer 06-51034019. De show start om 15.00 op 
zondag 25 juni dus mis het niet! 

www.desdemonadance.nl

Sprookjesachtige  familiemusical 
‘Wonderen Bestaan’ in Den Herd

Reünie 
• 60-jarige 
• 1962/1963 
• St Jozef, Maria en 
   de Plonderijen school.

Waar:  Sporthal Reusel 
 Schutsboom 1 Reusel 
Wanneer: 23 september 2023
Tijd:  20.00 tot 01.00 uur

Voor meer info/aanmeldingen
Via annemiebel62@gmail.com 

We hopen weer op een mooie opkomst.

De organisatie
Annemie, Francien, Jeanine, 
Jeanne, Simon en Petra

Brabantse bibliotheken krijgen in 2023 
en 2024 extra subsidie van de provincie 
Noord-Brabant. Het gaat in totaal om een 
bedrag van 1,5 miljoen euro om de slag-
kracht van bibliotheken verder te vergro-
ten. Cubiss, de organisatie die in opdracht 
van de provincie de bibliotheken onder-
steunt, zet de extra middelen in op een 
aantal bestaande thema’s: laaggeletterd-
heid, digitaal burgerschap, de bibliotheek 
als aantrekkelijke werkgever en het berei-
ken van meer bezoekers.

De provincie Brabant speelt een belangrijke 
rol in de transitie van de bibliotheeksector. 
Een van de wettelijke taken is het ondersteu-
nen van de innovatie. Stijn Smeulders, gede-
puteerde provincie Noord-Brabant: “Biblio-
theken dragen bij aan een levendig Brabant 
voor iedereen. Met deze extra impuls zetten 
wij onze ambitie kracht bij om sneller meer 
Brabanders verder op weg te helpen.”

Iedereen verdient een kans 
De bibliotheken zijn blij met deze erkenning. 
Deniz Özkanlı, programmaleider voor Bra-
bant bij Cubiss, reageert namens hen: “Ons 
gezamenlijke droombeeld is dat iedereen vol-
waardig deelneemt aan onze maatschappij 
en de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikke-

len. Samen met de 16 Brabantse bibliotheek-
organisaties bedenken wij hiervoor aantoon-
bare effectieve oplossingen.”

Versnelling
Met de extra subsidie gaan de Brabantse 
bibliotheken samen met Cubiss versneld en 
intensiever werken aan vier belangrijke the-
ma’s. Bij laaggeletterdheid wordt ingezet op 
een gezinsaanpak die zich richt op de onder-
steuning van ouders. Doel is om het aantal 
van 200.000 laaggeletterden in Brabant terug 
te dringen. Eén op de zes mensen heeft on-
voldoende digitale vaardigheden. Het project 
‘Digitaal burgerschap’ biedt hulp en moet 
voorkomen dat de groep digibeten nog ver-
der groeit. Het vroegere imago van de bi-
bliotheek als uitlener van boeken is al lang 
achterhaald. Om voldoende gekwalificeerd 
personeel te werven en behouden, helpt Cu-
biss de bibliotheken zich beter te presenteren 
als aantrekkelijke werkgever die maatschap-
pelijk zinvol werk bieden. 

En tot slot: ondanks het dalende aantal  
bibliotheekleden, neemt het aantal mensen 
dat gebruik maakt van de bibliotheek toe. De 
ambitie is om uiteindelijk de helft van de be-
volking te bereiken met alle diensten en ac-
tiviteiten die bibliotheken te bieden hebben.

Extra impuls 
voor Brabantse 
bibliotheken
Meedoen in de samenleving kost veel mensen steeds meer moeite
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CONCERT SIGNS’

Markt 4

ER OP UIT

HAAL DE ZOMER IN HUIS 
EN HOUD DE INSECTEN BUITEN

BESTEL TIJDIG UW INSECTENWERING!

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

GRATIS GEMETEN EN GEPLAATST

•  INZETHORREN  •  ROLHORREN  •
•  PLISSÉ HORDEUREN  •

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

EINDHOVEN 
- Op zon-
dag 4 juni, 
van 10.00 tot 
16.00 uur, 
organiseert 
Waterschap 

De Dommel haar jaarlijkse open dag: Zon-
dag Waterdag. Kom naar deze leuke en 
leerzame dag vol met activiteiten op de 
rioolwaterzuivering in Eindhoven. Er is 
genoeg te doen: maak een rondje langs 
de verschillende zuiveringsstappen op 
de rioolwaterzuivering, stap in ons bootje 
voor een tocht over de Dommel, bekijk de 
theatervoorstelling van de Klimaatjes over 
‘Plasticsoep’ of knutsel waterdieren met 
de Afvaljuf.

Volg de weg van het water
Maak een rondje over het terrein van de riool-
waterzuivering en zie hoe het vuile rioolwater 
stap voor stap weer schoon water wordt. Een 
knap staaltje techniek: dagelijks zuiveren wij 
miljoenen liters per dag. Bij de verschillende 
zuiveringsstappen staan medewerkers van 
Waterschap De Dommel om uitleg te geven 
over het zuiveringsproces.

Bootje varen
Onze bootjes liggen klaar voor een mooi 
tochtje over de Dommel. Kijk goed om je 
heen, misschien kun jij de beversporen langs 
de kant ontdekken. Heb jij wel eens in de 
maaiboot gezeten? Of in een grote tractor? 
Op Zondag Waterdag mag je het materieel 
waarmee wij de beken onderhouden van 
dichtbij bekijken.

Fun voor kinderen
Met de Afvaljuf kunnen kinderen hun eigen 
waterdier knutselen van afval. Ook is er een 
theatervoorstelling van de Klimaatjes over 
‘Plasticsoep’ van ongeveer een uur die past 

bij kinderen van 4 tot 8 jaar, maar leuk is voor 
het hele gezin.

Gratis toegang en kom op de fiets!
Zondag Waterdag is gratis toegankelijk en 
vindt plaats aan de Van Oldenbarneveltlaan 1 
in Eindhoven. Kom op de fiets! Is de fiets echt 
geen optie? Parkeer dan de auto op de par-
keerplaats van Sportpark de Hondsheuvels. 
Vanaf hier is het 10 à 15 minuten lopen naar de 
rioolwaterzuivering. Ook kun je vanaf deze lo-
catie met een transfer naar de rioolwaterzuive-
ring worden gebracht. Kijk voor meer informa-
tie op onderstaande website-adres. Kom, doe 
en beleef deze open dag voor jong en oud!

www.zondagwaterdag.nl

Kom, doe en beleef op 
4 juni Zondag Waterdag

Zondag 4 juni open dag bij 
De Beijer Asperges

VESSEM - Op zondag 4 juni organiseert De Beijer asperges en pompoenen een open 
dag van 11.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u alles zien en beleven wat er bij asperges telen 
komt kijken. Denk hierbij aan het oogsten en sorteren van de asperges en daarbij 
komt natuurlijk ook het machinaal schillen aan bod.

Neem dus vooral ook een kijkje op het veld, waar de werknemers aan het oogsten zijn. 
Daarna kunt u in de schuur zien hoe de asperges in de waterbak staan en gesorteerd 
worden. Hierna kunt u genieten van onze huisgemaakte aspergesoep en wat te denken 
van de bekende aspergebroodjes van Fransje. Daarnaast is er ook de verkoop van onze 
asperges met alle toebehoren voor een heerlijk maaltje thuis. Kortom, er is van alles te 
zien en te beleven bij ons op de boerderij. Speciaal voor deze dag zijn we er tot 16.00 uur. 
We zien jullie dan graag op Buikheide 4 in Vessem.

REUSEL - Rasmuzikanten vol lef, enthou-
siasme en muzikaal talent. Ziehier wat het 
publiek zal aantreffen bij het optreden van 
Joris Linssen en Caramba. Op zondag 4 
juni komt de band voor een tuinconcert 
naar zaal-restaurant De Wekker, Wilhelmi-
nalaan 97 in Reusel. Dit in het kader van de 
concertreeks ‘De Wekker rinkelt voor...’, een 
serie van vijf concerten die komende zomer 
plaatsvinden in de tuin van De Wekker. Bij 
slecht weer verhuist het optreden naar de 
ernaast gelegen feestzaal. Het optreden 
begint om 15.00 uur en de toegang is gratis. 

Nederlandstalige muziek die gekruid wordt 
met pittige Mexicaanse peper. En die ge-
bracht wordt door muzikanten met kwaliteit 
en durf. Al twintig jaar bestormt Joris Lins-
sen de podia met zijn semi-akoestische band 
Caramba. Het muzikale vijftal staat bekend 
om zijn vurige spel, aanstekelijke enthousi-
asme en een flink portie lef. Ze toerden door 
Mexico, waar ze optraden in een stadion 

voor 20.000 mensen. Ook gingen ze voor een 
tv-serie op pelgrimstocht, waarbij ze eten 
en onderdak verdienden met hun muziek. 
De amigo’s doen 100 shows per jaar en spe-
len elke keer alsof hun leven ervan afhangt. 
Het gezelschap verrast de bezoeker met één 
groot muzikaal avontuur.

Zanger Joris is ook bekend van zijn tv-pro-
gramma’s ‘Hello Goodbye’ en ‘Joris’ 
Showroom’, maar is toch vooral die verras-
send energieke entertainer, die al op zijn zes-
tiende in de muziek begon. Hij brengt contra-
bassist Erik van Loo mee, top-accordeonist 
Marcel van der Schot en gitarist Kees van 
den Hoogen. Percussioniste Djem van Dijk 
zweept het publiek op tot grote hoogte met 
haar pittige percussie en prachtige stem.

Op 2 juli wordt de concertserie ‘De Wekker 
rinkelt voor...’ voortgezet met een concert van 
de band ACE. Deze band brengt muziek van 
de Amerikaanse West Coast.

Joris Linssen en Caramba bij De Wekker

Foto: Sasterpstra Photography
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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
• Garnalen mini loempia’s (6 stuks)

• Saté (2 stuks)
• Nasi
• Bami                                                                                                                        

• Kroepoek

€ 26,- voor 2 pers.

Maandmenu 2
• Gebakken kipfilet met ananas

• Koe Lo Kai
• Babi pangang
• Foe Young Hai

• Garnalen mini loempia’s (6 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!

Supermega garagesale Hapert
HAPERT - Op zondag 4 juni hebben alle buurtverenigingen van Hapert de handen 
ineen geslagen en is er een supermega garagesale georganiseerd.

Garages en opritten worden omgetoverd tot plaatselijke mini-winkeltjes en zullen ervoor 
zorgen dat een bezoek aan Hapert die dag de moeite waard is. De garages zullen te her-
kennen 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.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

HEEFT U SLECHTE FM ONTVANGST??

WIJ HEBBEN DRAAGBARE RADIO’S MET DAB+ 
DIGITALE RADIO VOOR EEN PERFECT ONTVANGST.

Tevens diverse HI-FI sets 
natuurlijk ook met 

DAB+ en bluetooth.
Loop eens binnen voor 

de mogelijkheden 
die wij u kunnen bieden.

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

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Het eerste Beachvolleybaltoer-
nooi voor de groepen 7 en 8 van de regio-
nale basisscholen was een beginnend suc-
ces in 2022. Daarom krijgt het dit jaar een 
vervolg met hopelijk nog meer teams dan 
vorig jaar. Inschrijven kan tot en met 9 juni.

Wegens succes herhaald
Manon van de Kroft en Maud Wijnands van 
Beweegteam de Kempen trekken de kar van 
het Beachvolleybaltoernooi. “Vanwege de 
groei van het evenement hebben we daarom 
besloten om de overige ‘Beachactiviteiten’ te 
laten vervallen. We richten ons nu op dit toer-
nooi. Groep 1 tot en met 6 is natuurlijk van 
harte welkom om te komen kijken en sup-
porteren. Als ze straks zelf in groep 7 zitten, 
weten ze wat het is en kunnen ze daar alvast 
naar uitkijken.”

Voorbereidingen
Het toernooi begint al te leven onder de 
leerlingen. Maud: “We maken natuurlijk al 
promotie tijdens de gymlessen en volleybal 
staat op het lesprogramma. Daarbij focussen 
we dan vooral op de regels van het beach-
volleybal. Die zijn nét een beetje anders dan 
bij gewoon volleybal. Je ziet dat er al teams 
samengesteld worden en over namen voor 
het team wordt ook druk nagedacht. Snap 
ik want er is een trofee voor het team met 
de leukste naam. Net zoals een trofee voor 

het team met de leukste of meest originele 
kleding. Uiteraard krijgt de winnaar ook een 
trofee én een bon van TopShop waarmee ze 
sport- of spelmateriaal kunnen kopen voor de 
klas. Zo profiteert de hele klas mee.”

Teams 
Het Beachvolleybaltoernooi is voor alle leer-
lingen van de groepen 7 en 8 van de basis-
school. Gemengd mag ook. Manon: “Een 
team bestaat uit minimaal 5 spelers en maxi-
maal 9. Die hoeven echt niet allemaal uit de-
zelfde klas te komen. Je mag leerlingen uit 
een andere klas vragen of zelfs van een an-
dere school. Vorig jaar zagen we al een team 
uit Eersel naar het toernooi in Bladel komen. 
We hopen eigenlijk dat dit jaar élke school uit 
onze regio een team zal hebben. Er zijn tien 
speelvelden, het zou mooi zijn als we die alle-
maal kunnen bezetten.”

Opgeven tot en met 9 juni
Opgeven is eenvoudig. Stuur een mailtje met 
de teamnaam – hoe origineler hoe beter – de 
namen van de teamleden, de naam van de 
school en de contactgegevens naar: mvdkroft 
@kempenkind.nl. Doe dit uiterlijk 9 juni want 
daarna wordt de indeling van de wedstrijden 
gemaakt. Het toernooi  start op 16 juni om 
15.30 uur; spelers worden verzocht om rond 
15.00 uur aanwezig te zijn, zodat de wed-
strijden op tijd kunnen beginnen. Voor het  
publiek – meesters, juffen, ouders en andere  
belangstellenden – is er voldoende gelegen- 

heid om van de wedstrijden te genieten. 
Maud: “Leuk voor de deelnemers als ze aan-
gemoedigd worden. Want je weet het, er is 

niets leukers dan: lekker met de voetjes in het 
zand, een drankje in de hand, kijkend naar de 
jeugd die druk bezig is op het strand!”

Met je voetjes in het zand, 
genieten van de jeugd op het strand
Click Beachvolleybaltoernooi voor groepen 7 en 8 op 16 juni in Bladel

Manon van de Kroft en Maud Wijnands van Beweegteam de Kempen trekken de kar van het Beachvolleybaltoernooi. 
“Vanwege de groei van het evenement hebben we daarom besloten om de overige ‘Beachactiviteiten’ te laten ver-
vallen. We richten ons nu op dit toernooi. Groep 1 tot en met 6 is natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en 
supporteren. Als ze straks zelf in groep 7 zitten, weten ze wat het is en kunnen ze daar alvast naar uitkijken.”

V.l.n.r. Manon van de Kroft, Kick van Click en Maud Wijnands
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 5

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

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

8 7 9 7 6
8 5 2 6 2 3

2 1 9 2 3 5
5 5

4 2
3 9 7

3 1
8 8

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

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

3 1 8 5
7 8 4 3 4 7 3

2 9 4 3 5 1

 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 21

Security check: IN
TRU

D
ER ALERT!

6 9 7 1
9 2 5 1
4 1 6

4 8 7
6 7 4 9 5 8

2 7 6
5 7 4

1 9 3 5
2 4 5 8

De winnaar van vorige week is: 

Natalie Beekhuizen  
uit Vessem

met de oplossing: 
‘Een steek onder water’

Natalie 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 21

It's 106 m
iles to C

hicago. W
e've got a full tank of gas, and half a pack of

cigarettes. It's dark outside, and w
e're w

earing sunglasses.

7 6 3
5 9 8

9
6 8 2 3

7 1
8 1 6 7

4
6 2 3

9 5 6

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 5

M
aze #2

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
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ZYD
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M
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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.

E E P U O C P A K N E R R A N
D G M A K E U K E N B L A D S
E R I L E R O S U S R U C A S
R A O R E A T T O D K A B A T
T M G G U E N U P N U M E R O
P L I C K E E R P A K O W N E
A E S F V N K B N R T U S O N
R H A D G S R O O M E G N E A
T N A L O P E R N I O I U D D
E E B O O A W R K U L R L U E
E P E R B N E E I H D E G T R
N O F T D J L L M C G I R E E
G R A A N B E U R S A W S O N
A T C K A P T C O T I Z E M M
M L I F H C A L T S T R I K E
www.puzzelpro.nl©

ADVENT
AFKETSEN

BOILER
BORREL

CAFÉBAAS
COUPE

CURSUS

EENSPAN
ERICA
ETUDE

GRAANBEURS
GREEP

HANDBOOG
KATROL

KEUKENBLAD
KEURIG
KIEUW
KLOMP

LACHFILM
LOSGELD
MAGNEET

MARGE
MOREL

MORGEN
NARRENKAP

NUDISME
NUMERO
OBJECT

ONKUNDE
ONRAAD
PREEK
REIGER

SCHUIMRAND
STRIKE
TABAK

TAPTOE
TELEWERKEN
TOENADEREN
TRAPTREDE

TROPENHELM
TURBO

ZWIERIG

 Oplossingswoord

E E P U O C P A K N E R R A N
D G M A K E U K E N B L A D S
E R I L E R O S U S R U C A S
R A O R E A T T O D K A B A T
T M G G U E N U P N U M E R O
P L I C K E E R P A K O W N E
A E S F V N K B N R T U S O N
R H A D G S R O O M E G N E A
T N A L O P E R N I O I U D D
E E B O O A W R K U L R L U E
E P E R B N E E I H D E G T R
N O F T D J L L M C G I R E E
G R A A N B E U R S A W S O N
A T C K A P T C O T I Z E M M
M L I F H C A L T S T R I K E
www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Water • Oplossing: Een steek onder water • Antwoorden: A: Het reilen en zeilen – 
B: Waterverf – C: Dekhengsten – D: Scheepsrecht – E: De kust is veilig – F: Vissersboot – G: Waterpas – 
H: Spraakwater – I: Waterpolo – J: Kletsnat – K: Een koude douche – L: Grensrivier – M: Plezierjacht – 
N: Kweekvijver – O: Klopjacht – P: Nachtspiegel – Q: Het ruime sop kiezen – R: Drijfhout

 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

VikingenVikingen

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 3

M
aze #2

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
R
A
ZYD
A
D
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ZZLES
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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 30 juni 2023 

149
99vanaf

329

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

2E PINKSTER-
DAG OPEN
12:00-17:00

BUITENgeWOON

Spring Deals

2E PINKSTER-
DAG OPEN
12:00-17:00

Jaaaa, de BBQ kan eindelijk aan. 
Wij hebben geen buitenkeuken 
dus ik BBQ alleen bij mooi weer….
Deze Zalm Bites zijn zalig als hapje, maar ook 
met wat frietjes en een salade als avond eten.

Njam, laat het gril seizoen beginnen. #zinin

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

BBQ Zalm Bites

Ingrediënten
• 700 gr zalm moten of 
    ½ zalmzijde met vel
• flesje BBQ saus
• 250 gr gerookte spekblokjes
• ½ bosje bosuitjes
• ½ bosje platte peterselie
• 1 grote chilipeper

Ingrediënten
• 700 gr zalm moten of 
    ½ zalmzijde met vel
• flesje BBQ saus
• 250 gr gerookte spekblokjes
• ½ bosje bosuitjes
• ½ bosje platte peterselie
• 1 grote chilipeper

Voor:  4-15 personen                           Voorbereiding ≈ 20 min                               Klaar in:  40 min

Bereiding
Leg de zalmzijde of moten met het vel naar beneden op een alu-
minium schaaltje. Bestrooi met een beetje zout en bestrijk daarna 
royaal met de BBQ saus. Bak ondertussen de spekblokjes uit in 
een koekenpan. Snijd de chilipeper en bos uitjes in dunne ringe-
tjes en hak de peterselie grof. Leg de Zalm met het schaaltje op 

het rooster en gaar in ongeveer 15-25 min met de deksel op de BBQ. Kijk voorzichtig met een vork of de zalm gaar is. Haal de zalm van de 
BBQ  en bestrooi deze met de fijn gesneden chili peper, spekblokjes, lente-uitjes en gehakte peterselie. Serveer in blokjes; superlekker als 
een borrelhapje.

VERMAAK

DUIZEL - Op zondag 4 juni, van 10.00 
tot 16.00 uur, is iedereen welkom op de 
jaarlijkse Boerderijdag op woonpark De 
Donksbergen aan de Berkvenseweg 2 in 
Duizel. 

Voor zowel jong als oud is er vanalles te be-
leven en te doen, zoals ponyrijden, boerder-
ijspelletjes doen en je tanden zetten in heer-
lijke wafels van de eigen bakkerij. 

Daarnaast is er een garagesale en kun je je 
inkopen doen voor je zomergoed of verse 
groente!

Zondag 4 juni
Boerderijdag 
De Donkse Hoef
Er is ook een garagesale!

EERSEL - Op donderdag 1 en vrijdag 2 juni, 
om 19.30 uur, presenteert het Rythovius 
College de schoolvoorstelling ‘Midzomer-
nachtdroom’. 

‘Midzomernachtdroom’ begint met het aan-
staande huwelijk van de hertog en herto-
gin. Hiervoor is een stel bouwvakkers bezig 
om een optreden te verzorgen. Ze repeteren 
in het bos, maar het is midzomernacht. In 
die nacht gebeuren er magische dingen. De 
elfjes hebben feest. Zo ook Oberon en Tita-
nia, de koning en koningin van de elfen. Ze 
hebben ruzie en vechten dit op een bijzon-
dere manier uit. In het bos zwerven namelijk 
ook vier geliefden rond. Twee willen stiekem 
vluchten om met elkaar te kunnen trouwen. 
Twee achtervolgen hen, omdat ze verliefd 
zijn. Dan gaat de elfenwereld zich ermee be-
moeien en gaat alles mis...

‘Midzomernachtdroom’ is een bewerking van 
het toneelstuk van Shakespeare, gespeeld 
door leerlingen en medewerkers van het 
Rythovius College. Uiteraard bent u van harte 
welkom. Kaartjes zijn voor € 2,50 verkrijgbaar 
in de mediatheek van school (alleen met pin 
te betalen). Voor meer informatie: tel. 0497-
513043 of

www.rythovius.nl

Schoolvoorstelling 
‘Midzomernacht-
droom’
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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!

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!

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

              www.autocarejanvanrooy.nl
CITROEN  BERLINGO  1.4I  5 DRS ROOD 2008 POA
CITROEN  BERLINGO   1.4I VAN WIT 2007 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  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!
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Ga relaxed de vakantie
tegemoet

Extra afprijzingen tot
wel 50%*

250 stoelen direct uit voorraad en
snel geleverd

Nederlandsemerken
De Toekomst
Gealux - Dat Zit!
Maat xs-XXL

Ook te vinden in onzewinkel

*op adviesprijs

nkel

adviesprijs

ie

t

*op a

G

2 en

DITZIT.NL
Dinsdag t/m zaterdag

10.00-17.00 uur

Dorpsstraat 15 Riethoven
Voor de deur parkeren

040-2013103
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Markt 4

TIN SIGNS 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

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

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!

GARAGESALE BLADEL
Locatie: woonwijken ten zuiden van de
Sniederslaan, Bladel. Tijd: 10.00-14.00 uur.
Deelnemers zijn te herkennen aan de 
ballonnen. Plattegrond verkrijgbaar bij 
de deelnemers.

MEIDANS
Locatie: Beeld en Tuin, Sint Janstraat 68,
Duizel. Tijd: 13.00-17.00 uur. Entree: volw.
€ 10,00 en kinderen € 5,00. Geniet van een
buikdansact, Spaanse gitaarmuziek, dans,
waarzegster, foodtruck, schminken en meer!

VRIJDAG 2 JUNI

TONPRAOTAOVEND
CV DE HAOIBOERKES
Locatie: De Schakel, De Stad 5, 
Hooge Mierde. Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 10,00. Optredens van Andy
Marcelissen, Berry Knapen, Hans Keeris,
Joep de Wildt en Rob Bouwman.

ZA. 3 T/M DI. 6 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel.

ZATERDAG 3 JUNI

JUBILEUMFISTJE
CV DE HAOIBOERKES
Locatie: De Schakel, De Stad 5,
Hooge Mierde. Aanvang: 20.30 uur.
Entree: € 15,00. Optredens van de knotsgekke
band Local Boyzz en Gullie, ondersteund
door DJ Christian.

ZATERDAG 3 JUNI

SCHOOL-KORFBALTOERNOOI
Locatie: KV Bladella, Egyptischedijk 9c, 
Bladel. Tijd: 09.30-15.00 uur. 
Kom de basisschoolkinderen aanmoedigen. 
Er is wat lekkers voor de kinderen en er is een 
luchtkussen! 

ZA. 3 & ZO. 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!

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.

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 kramen met 
delicatessen, lekkernijen en snuisterijen.

12E TOERTOCHT 
MTC DE BOURGONDIËRS
Vertreklocatie: De Klok, Turnhoutseweg 32,
Reusel. Tijd: tussen 08.30-12.00 uur.
Afstand: ± 200 km. Kosten: individueel € 7,-
en duo € 14,- (rijder en passagier), inclusief
koff ie/thee + broodje frikadel of kroket.

ZONDAG 4 JUNI

HOOGE MIERDSE MUZIEKMIDDAG
Locatie: Boscafé Krek Wak Wou, 
Weeldsedijk 2, Hooge Mierde.
Aanvang: 14.00 uur. Gratis entree.
Met Joke van Wanrooy, Hilde van Gompel en
als rode draad Willton.

GILDE-OPTOCHT DOOR TUIN VAN
KEMPENMUSEUM
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 12.00 uur. Gratis entree.
Spectaculaire tocht van ruim 50 gilden door
de tuin. Met o.a. tamboers, vaandel- en
zilverdragers!

DORPSBARBECUE
CV DE HAOIBOERKES
Locatie: De Schakel, De Stad 5,
Hooge Mierde. Aanvang: 15.00 uur.
Entree: € 16,50. Gezellig samen barbecueën
(met goed weer buiten) en trekking
jubileumloterij!

GARAGESALE HULSEL
Locatie: door heel Hulsel. Tijd: 10.00 uur.
Bij de toegangswegen zijn de plattegronden
beschikbaar.

ZONDAG 11 JUNI

ZALIGE ZOMERMIDDAG
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 14.30-18.00 uur. Entree: € 3,00.
Gezellige muziekmiddag met shantykoor
Nooit te Water en kwartet Gewoon Doen! 

ZA. 17 T/M DI. 20 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: centrum Hapert.

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

Het nieuwe theaterprogramma is bekend 
en de kaartverkoop voor het komende 
theaterseizoen is gestart. De theater-
commissie is er in geslaagd een geva-
rieerd 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 naar het programma?
Kijk nu op de website www.denherd.nl
voor het volledige theaterprogramma 
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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weekkrant PC55 goed om te weten

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

Rechte eettafel
140x100 cm van € 799,-

NU € 735,-

Ovale eettafel
160x110 cm van € 999,-

NU € 940,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Massief eiken
Incl. U, A of X poot
Ook verkrijgbaar in
180x100cm NU € 885,-
200x100cm NU € 930,-
220x100cm NU € 965,-   
240x100cm NU € 995,-

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

260x100cm NU € 1040,-   
280x100cm NU € 1085,-  

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

De Donkse Hoef
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Wetswijziging energiecontracten en goedkope 
energie

Op 1 juni 2023 gaat er een nieuwe wet in die 
invloed heeft op energiecontracten. Het is nu nog 
belangrijker om het juiste energiecontract af te 
sluiten. Dit komt omdat overstappen naar een 
andere leverancier vanaf 1 juni een hoge boete 
met zich meebrengt. 

Uitleg nieuw boetemodel
De overheid wil dat energieleveranciers weer vaste 
energiecontracten aanbieden voor een looptijd van 3 of 
5 jaar. Nu zijn er alleen nog maar vaste contracten voor 
6 maanden of maximaal 1 jaar. 

Door de overstapboete te verhogen, kan de leverancier 
langere vaste contracten aanbieden. Doordat mensen 
waarschijnlijk minder snel overstappen, is er minder 
risico voor de leveranciers en kunnen zij ook de tarieven 
lager maken.

Samenwerking met Gezondverzekerd.nl
De Kempengemeenten werken samen met 
Gezondverzekerd.nl. Via Gezondverzekerd.nl bieden we 
energiecontracten aan met verschillende voordelen, 

zoals:
• Goedkoopste tarief per aanbieder;
• Nooit borg en altijd geaccepteerd;
• Persoonlijke begeleiding naar de juiste keuze;
• Opzegservice inclusief;
• Verlenging tegen goedkoopste tarief.

Ook met betaalachterstanden bij je huidige leverancier 
kun je dus een vast contract met lage tarieven krijgen. 
Ga voor een vast energiecontract en voorkom 
onverwachte prijsstijgingen. Het energieaanbod voor 
inwoners van de Kempengemeenten is via deze website 
te bekijken: https://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-
energie/. Via de website krijg je persoonlijk advies. 
Wanneer het nodig is kun je overstappen van 
energiecontract. 

Persoonlijk advies
Vind je het lastig of spannend om de juiste keuze te 
maken? Gezondverzekerd.nl heeft energiecoaches die je 
kunnen helpen. Zij kunnen je een persoonlijk advies 
geven voor een passend energiecontract in jouw situatie. 
Je kunt hiervoor bellen naar 085 - 303 5389. 

Van de buurtsportcoach
Bewegen is gezond! Vaak worden mensen 
die willen bewegen lid van een wandel- of 
fietsgroep. Echter sommigen wandelen of 
fietsen liever alleen of met z’n tweeën. En 
juist hier doet zich een kans voor! Er bestaat 
namelijk een soort “schat zoeken” tijdens het 
wandelen of fietsen. Het heet geocaching. 
Het wordt over de hele wereld gedaan. 
Hiervoor heb je alleen een mobiele telefoon 
nodig waarop je de app kunt downloaden.

Op maandag 5 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur 
wordt er door een ervaringsdeskundige een uitleg 
gegeven in het gemeentehuis in Bladel. Hierna zou 
je tijdens het wandelen of fietsen van de 
geocaching-app gebruik kunnen maken. Misschien 
is dit iets voor jou. Stuur een mailtje naar 
buurtsportcoach@kempengemeenten.nl en geef je 
op!

Militaire oefening
Van 30 mei t/m 3 juni is er een militaire oefening in 
de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in 
het kader van opleiding voor militairen van de 
Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen zich overdag en ’s nachts te voet 
zullen verplaatsen. Men zal hierbij het doorgaand 
verkeer niet hinderen. 

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 9 mei 2023 de volgende 
besluiten genomen:

De regionale ambitie ten behoeve van de 
ontwikkeling van kleinschalige 
verblijfsvoorzieningen jeugdhulp 2023 e.v. 
De raad wordt geïnformeerd.
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Foto: Imca van de Weem

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 22-2023 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. Herinrichting Oude Provincialeweg Hapert week 15-2023 t/m week 52-2023 Uitvoering: Heijmans Infra  (Eindhoven)
5. Asfaltonderhoud diverse locaties gemeente Bladel   week 22-2023 plaatselijke asfaltreparaties KWS Infra (Eindhoven)
    week 28-2023 aanbrengen slijtlagen

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

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•      Metaalweg 13, uitbreiding en verbouw 

bedrijfspand;
•      De Wijer 11, aanleggen van een inrit;
•      Metaalweg 11, uitbreiding en verbouw 

bedrijfspand;
•      Beerzedal 13, bouwen van een woning.

Bladel
•      Bredasebaan 20, bouwen en verbouwen van een 

bedrijfs- en winkelruimte.

Hoogeloon
•      Volderstraat 28, nieuwe oprit.

Verleende omgevingsvergunning

Hoogeloon
•      Hofveld 14, plaatsen dakkapel voorzijde huis. 

Datum besluit: 16-5-2023;

•      Heuvelseweg 12A, bouwen van een woonhuis en 
aanleggen van een uitrit. Datum besluit: 
17-5-2023;

•      Broekenseind 15, plaatsen van een caravan. 
Datum besluit: 12-5-2023.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Beukenbos 9, plaatsen twee dakkapellen. 

Datum besluit: 17-5-2023.

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

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

•      Margrietlaan 1 Bladel.

Inwonerspanel gemeente Bladel

Doe mee!   
www.panelinwoners.nl/bladel

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN
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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!

KNEGSEL - Op zaterdag 17 juni start om 
13.30 uur een ArcheoFancyFair aan het 
Huismeer in Knegsel. Op deze bijzondere 
plek – een archeologisch rijksmonument –  
is een verhalenmarkt waar bezoekers, jong 
en oud, meer te weten kunnen komen over 
hoe het Huismeer is ontstaan en wat er 
zich daar op de oevers heeft afgespeeld. 
Deze ArcheoFancyFair wordt in het kader 
van de Nationale Archeologiedagen geor-
ganiseerd.

Vertellers gaan onder meer in op het prehis-
torische dodenlandschap van de grafheuvels, 
de postkoetsroute naar Antwerpen en de 
lange palissade naar de Poelenloop. Strui-
nend van de ene naar de andere vertelkraam 
kom je niet alleen meer te weten over het 
verleden maar ook over het beheer van de 
grafheuvels nu. De jeugdleden van theater-
gezelschap ’t Ros spelen korte scènes, geïn-
spireerd door de verhalen rond het Huismeer. 
Om 16.00 uur stipt is er een feestelijke uitrei-
king van het archeologisch rijksmonument-
paspoort aan de eigenaren van de percelen 
van het Huismeer. 

Speciaal voor kinderen is er een puzzeltocht 
langs de verschillende verhaalkramen. Door 
het invullen en inleveren van een vragen-
lijst maken zij kans op een leuke prijs: een 
boek over de bronstijd! De wat jonge kinde-
ren kunnen een eigen kleitablet maken, met  
hiëroglyfen. Tussen 13.30 en 16.00 uur is  
iedereen van harte welkom om op eigen 
tempo de markt te bezoeken.

Het rijksmonument ligt aan de Zandoerlese-
weg, ten noordoosten van het centrum van 
Knegsel. Bezoekers worden verzocht met de 
fiets te komen, aangezien er geen parkeer-
gelegenheid is voor auto’s. Auto’s kunnen 
tegenover de H.H. Monulphus en Gondulp-
huskerk worden geparkeerd (Steenselseweg 
2 in Knegsel). Vanaf daar is het ca. 10 minuten 
lopen naar de verhalenmarkt bij de grafheu-
vels. De toegangsweg naar de ArcheoFancy-
Fair is een zandpad. De verhaalkramen zijn 
opgesteld op zand- en bosgrasstroken. De 
markt is daardoor wat meer uitdagend voor 
bezoekers die mobiel zijn met rolstoel of rol-
lator. Vooraf aanmelden is niet nodig en de 
toegang gratis!

ArcheoFancyFair aan het 
Huismeer in Knegsel

REUSEL - Op 7 juni gaan we 
met onze gasten in de auto 
een rondje sportpark doen 
met aansluitend een lunch. 
Om 11.00 uur zijn we uitge-
nodigd bij Atletiekvereniging 
Reusel (AVR).
 

Hier gaan we even rond kijken en bij goed 
weer zullen we hier buiten iets nuttigen. Bij 
slecht weer wijken we uit naar kantine van 

Reusel Sport. Rond 12.30 uur vervolgens met 
auto of te voet naar de kantine van Reusel 
Sport, waar voor onze gasten een heerlijke 
lunch wordt klaargemaakt. Na de lunch nog 
even gezellig nakletsen en dan voldaan weer 
huiswaarts.

Voor meer informatie over deze activiteit kunt 
u contact opnemen met Annemie van Limpt, 
telefoon 06-13955480 of Joke van Rooij, tele-
foon 06-40044337.

Zonnebloem Reusel-De Mierden te gast 
op Sportpark Den Hoek

Vanaf nu tot 
30 juni organi-
seert Brainport 
Bereikbaar de 
Brainport Fiet-
schallenge 2023. 
Daarin zetten 

we ons als regio in voor betere lucht, ge-
zondheid en bereikbaarheid. Ook in de ge-
meente Eersel doen we mee. De fietskilo-
meters die we met z’n allen maken, worden 
omgezet in donaties aan het Longfonds. 
Sjees mee!

Tijd voor actie!
50 dagen lang proberen we ook met de colle-
ga’s van Gemeente Eersel zoveel mogelijk de 
auto te laten staan en met de fiets naar het 
werk te komen. Gezond, leuk en duurzaam! 
Doe jij ook mee? Download de Sjees-app 
voor Apple of Android. In deze app kun je au-
tomatisch jouw fietsritten bijhouden. Zo help 

je mee in de strijd tegen astma en geven we 
onszelf (en de regio) meer lucht.

Sjees mee voor het longfonds!
Brainport Fietschallenge

VERMAKELIJK

Zondag 4 juni garageverkoop Hulsel
HULSEL - Hulsel kijkt iedere eerste zondag van juni uit naar de garageverkoop.  
Van heinde en verre komen er bezoekers naar dit jaarlijks terugkerende evenement. 
Elk jaar zijn er genoeg deelnemers om het tot een succes te maken. 

Alle deelnemers zijn druk bezig om zolders, garages en allerlei ruimtes op te ruimen en 
op de dag hun opritten en tuinen leuk in te richten voor de aspirant kopers. Dat deze  
garageverkoop steeds meer bekendheid krijgt, is dan ook te merken aan het groeiend 
aantal bezoekers. Mooi weer helpt natuurlijk ook mee! 

De garageverkoop start om 10.00 uur en sluit om 14.00 uur. Iedereen is welkom!

REUSEL - De Pinksterbraderie in Reusel 
is een jaarlijks evenement wat gehouden 
wordt op 1e Pinksterdag, waar zowel de 
lokale bevolking als bezoekers van buiten-
af naar uitkijken. Het is een levendige en 
gezellige markt die plaatsvindt tijdens het 
Pinksterweekend en de straten van Reusel  
vult met een overvloed aan kraampjes,  
attracties en festiviteiten.

De braderie biedt een breed scala aan pro-
ducten en activiteiten voor alle leeftijden. Van 
ambachtelijke waren en streekproducten tot 
kleding, sieraden en speelgoed. Er is voor elk 
wat wils. Bezoekers kunnen genieten van het 
verkennen van de vele kraampjes, waar lokale  
ondernemers hun waren tentoonstellen en 
hun beste producten aanbieden. 

Naast het winkelen kunnen bezoekers deel-
nemen aan verschillende activiteiten en at-
tracties. Ook dit jaar zijn er optredens van 
lokale artiesten en muzikanten die de bra-
derie opvrolijken met hun muziek. Kinderen 

kunnen zich vermaken op de attracties, zoals 
draaimolens en springkussens, terwijl oudere  
bezoekers kunnen genieten van een hapje 
en een drankje op de terrassen die langs de 
route zijn opgezet.
 
De Pinksterbraderie in Reusel is meer dan al-
leen een markt; het is een evenement dat de 
gemeenschap samenbrengt en een gevoel 
van saamhorigheid bevordert. Het biedt een 
kans voor mensen om te socializen, nieuwe 
mensen te ontmoeten en de lokale cultuur en 
tradities te vieren.

Kortom, de Pinksterbraderie in Reusel is een 
kleurrijk en levendig evenement dat jaarlijks 
duizenden mensen trekt. Het is een gelegen-
heid om te genieten van winkelen, eten, en-
tertainment en het vieren van Pinksteren te 
midden van een gezellige en feestelijke sfeer. 
Noteer daarom zondag 28 mei in je agenda 
en zorg dat je erbij bent. De entree voor de 
markt is € 2,00; kinderen tot en met 12 jaar 
mogen gratis naar binnen.

Pinksterbraderie Reusel 
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Wist u dat wij verschillende 
mogelijkheden hebben om insecten 
buiten te houden? zoals:
plisse hordeuren,raam horren,
vliegengordijnen. Kom gerust langs in 
onze showroom voor meer informatie!

interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!

Markt 32  Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag 08.30 - 17.30 uur
woensdag 08.30 - 18.00 uur
donderdag 08.30 - 18.30 uur
vrijdag 08.30 - 20.00 uur
zaterdag 08.00 - 17.00 uur

HANDIG!
Online een 

afspraak maken 
via onze 

facebookpagina 

BEZORGERS 
GEZOCHT

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week 
PC55 bezorgen?
Wij zoeken nog 

bezorgers (13-99 jaar) voor:

• Hoogeloon
   omgeving Hoofdstraat

• Vessem
   omgeving Putterstraat & 
   omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

#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)

EERSEL - Op zaterdag 3 juni wordt het 
E3-strand in Eersel omgetoverd tot een 
bruisend festivalterrein voor jong en oud. 
Vijfenveertig bedrijventeams, bestaande 
uit zestien peddelaars en een opzwepende 
trommelaar, nemen deel aan het allereerste 
Drakenbootfestival in de Kempen.

Het evenement wordt al op veel plaatsen in 
Nederland georganiseerd, zoals in Helmond en 
Apeldoorn. En met succes! Daar trekt het dui-
zenden bezoekers. Dit naar de Kempen halen 
leek ons een fantastisch idee. En waar kan dit 
nou beter dan op het E3 strand? Dé plek waar 
watersport en festival uitstekend samen gaan. 

Regionale bedrijven als Bax Metaal, 
Knowhouse, Stas, DSG, Den Engelsen, Bor-
renbergs Groep, Hapert, Intelectric en Wer-
ken in de Kempen bundelden hun krachten 
en zijn als hoofdsponsor achter stichting Dra-
kenbootfestival De Kempen gaan staan. Ze 
noemen zich de Drakenbroeders. Iedereen 
werkt belangeloos mee om dit Kempische 
sport- en feestevenement te realiseren. 

Overdag zullen bedrijven uit de regio de strijd 
met elkaar aangaan in 12,5 m lange draken-
boten, terwijl het strand wordt omgetoverd 
tot een festivalterrein met bars, foodplein, 
tenten en vermaak. Zowel ’s middags, als ’s 
avonds, kunnen bezoekers genieten van di-
verse activiteiten als trek-een-truck, DJ’s en 
liveoptredens. Ook aan activiteiten voor de 
kinderen is gedacht. 

We verwachten zo’n vijfduizend bezoekers op 
het festival. Met vijfenveertig teams komen 
we al snel aan negenhonderd deelnemers. 
Elke deelnemer heeft weer een eigen ach-
terban van vrienden, familie en kennissen die 
uitgenodigd worden om te komen supporte-
ren of mee te feesten. Zo komt er van alles in 
beweging. 

Het evenement brengt de hele Kempen samen. 
Een ons kent ons festival. Het evenement is 
een feest voor iedereen. De entree is gratis tot 
16.00 uur, daarna kost een ticket € 10,-.

www.drakenbootfestivaldekempen.nl

Drakenbootfestival De Kempen

STEENSEL - 
Op zondag 11 
juni, van 10.00 
tot 14.00 uur, 
o r g a n i s e e r t 
G e m e e n -
schapshuis De 
Höllekes weer 
de jaarlijkse 
garagesale in 
Steensel. 

In de namiddag kunt u aan de hand van een 
plattegrond gezellig door Steensel wande-
len om al dat prachtige koopwaar te bewon-
deren. Wederom zal er een grote diversiteit 
aan bruikbare spullen te koop worden aan-
geboden. 

Wees er op tijd bij, want het zal weer erg 
druk gaan worden. De plattegrond is vanaf 
09.00 uur af te halen bij Gemeenschapshuis 
De Höllekes, Korte Kerkstraat 7a in Steensel.

Zondag 11 juni garagesale Steensel

ER OP UIT
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  WIST
     JE 
DAT...?

... ons oog 
ondersteboven ziet? 
Onze hersenen passen 

het beeld aan, 
zo komt het dat we de 
dingen toch gewoon 

rechtop zien. 
In een experiment 

in de jaren ‘50 droeg 
een onderzoeksassistent 
een week lang een bril 

die hem alles 
ondersteboven 
liet zien. 

Binnen een week 
pasten zijn hersenen 

zich aan en bekeek hij 
de wereld weer rechtop.

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor de vereniging Avanti-Turnivo 
omdat ze dit jaar 50 jaar bestaan en dus al 50 jaar be-
wegings- en turnlessen geven aan jongeren en ouderen. 
Gefeliciteerd met jullie jubileum!

Leden van Avanti-Turnivo
------------------------------------------------------------------

Mijn duim staat omhoog voor degene(n) die vrijwillig én 
eenmalig de volle hondenpoepzakjes heeft opgeruimd, 
die bij de picknickplaats in het losloopgebied De Pals 
bij de ingang op de grond waren gedumpt door diverse 
hondenbezitters. Dit is een gebied van Staatsbosbeheer, 
er staan geen afvalbakken, dus het is de bedoeling om je 
eigen hondenpoep/afval mee te nemen!

Een wandelaar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog aan allen die meegeholpen hebben om een loslopende koe op het drukke 
verkeerspunt Rondweg/Lage Trekken in Bladel weer veilig naar de wei te loodsen. Zowel koe 
als verkeer doorstonden het veilig. Het was alleen met vereende krachten mogelijk!

Lianne Moeskops
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor alle bedrijven en het Pius X-College die allemaal belangeloos 
hebben meegewerkt om Ût Dierenwaaike in Hapert te maken tot wat het nu is geworden. 
Zonder jullie steun was het nooit gelukt!

Vrijwilligers van Ût Dierenwaaike
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor diegene(n) die de bankjes bij de 
Floriaan vernield hebben. Ouderen zitten heel graag in het 
bosje achter bij de parkeerplaats van de Floriaan, even uit 
de zon, te genieten!      

Een bewoner

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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De ‘Duim’ gaat omlaag
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Kienen 
in Bladel

Seniorenvereniging Bladel organiseert  
op donderdag 1 juni een kienmiddag. 

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

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

Kienen 
KBO Reusel 

Dinsdag 30 mei is het weer het 
maandelijkse kienen op de laatste 
dinsdag van de maand in ‘D’n 
Aachterûm’ voor alle leden en 
niet-leden van Reusel-De Mierden 
en omgeving.

We beginnen om 13.30 uur. Ook 
als u geen lid bent zien wij u graag  
komen. Bent u nieuwsgierig? 
Allemaal van harte welkom.

Bestuur KBO Reusel
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De muziek van je leven en de hits van gisteren
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REUSEL-DE MIERDEN - Op donderdag 
1 juni komen van 14.00 tot 16.00 uur De Vro-
lijke Jantjes optreden in D’n Aachterûm. 
Dit is een enthousiast accordeon-duo van 
2 zeer ervaren muzikanten, die ieder over 
een zangstem beschikken.

Jan van de Pol uit Reusel en Jan van Gompel 
uit Bladel vormen de bezetting van het duo. 
Zij hebben hun sporen in de muziek al sinds 
jaar en dag verdiend. Via allerlei feest- en all-
roundbands hebben ze zich veel muziekgen-
res eigen gemaakt. Hun grote troef is ook dat 
ze op passende wijze met het publiek weten 
om te gaan en een geweldig sfeertje weten 
neer te zetten. 

Zoals de naam al zegt: de vrolijkheid straalt 
ervan af. Verder maken ze weliswaar geen 
echt cabaret maar vergezeld van attributen 
showen ze wel enkele typetjes die het optre-
den extra schwung geven.

Met hun accordeon-repertoire komen vooral 
bekende en gezellige Nederlandstalige lied-
jes aan bod. Daarnaast beschikken De Vro-
lijke Jantjes ook over 2 keyboards. Daarmee 
presenteren ze het publiek naast een Neder-
landstalig, ook een meer Engels en anderta-
lig repertoire van bekende evergreens en wat 
modernere feest- en popnummers. Het duo 
beschikt over moderne geluidsapparatuur en 
weet beheerst met de decibels om te gaan.

Kortom, een onderscheidend duo met veel 
vrolijkheid in huis!

Optreden van 
De Vrolijke Jantjes 
in D’n Aachterûm
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AFS zoekt Gastgezin voor 
buitenlandse student
Als vrijwillig gastgezin neemt u een school-
jaar lang een buitenlandse scholier als gast-
kind in huis. Hij/zij draait volwaardig mee uw 
gezin met alle rechten en plichten.

De student start op een Nederlandse middel-
bare school aan het begin van het schooljaar. 
Hij/zij leert de Nederlandse cultuur kennen 
en u haalt een stukje buitenlandse cultuur in 
huis. De student krijgt zakgeld van zijn ouders 
en bij u een fijn verblijf.

Meer informatie bij Rieky Maas, Regiovrijwil-
ligster: telefoon 0497-387078 of e-mail naar 
maasrieky@gmail.com

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

Medewerker 
Wereldwinkel Eersel
Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. Er is altijd veel te doen. We ver-
kopen fair-trade artikelen en zorgen voor een 
mooie, verzorgde winkel en etalage. 

Om een idee te krijgen van al onze werkzaam-
heden, start je met het meedraaien van een 
of meerdere dagdelen in de winkel. Zo kun 
je zien wat we zoal doen en of het van beide 
kanten bevalt. Gemiddeld werk je 1 dagdeel 
per week. We zijn altijd met 2 personen in de 
winkel aanwezig.

Word jij onze nieuwe collega?
Info bij Marijke van Grootel: 0497-518621 of 
wereldwinkeleersel@hetnet.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

ALLERHANDE

in de regio

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

Doorrijder 
in Casteren

gezocht
Wie is degene geweest die op donderdag 
4 mei in Casteren op de linker weghelft 
reed en doorreed?

Plaats van het gebeurde: 
kruising Hemelrijken/Gagelvelden.

Ik botste daardoor op een lantaarnpaal 
en er ontstond schade. Wil diegene, 
misschien nu in een wat rustiger vaar-
water terecht gekomen, zich melden op 
telefoonnummer 06-49507923? 

Alvast dank!

HOOGE MIERDE - Korf-
balvereniging DDW orga-
niseert dit jaar voor de 11e 
keer de Wandel-3-daagse 
in Hooge Mierde. Dit zal 
plaatsvinden op 7, 8 en 9 
juni. 

Je kunt kiezen om per dag 5 of 10 km te lopen. 
De start zal dagelijks plaatsvinden tussen 
18.00 en 19.30 uur, vanaf sportpark de Leeu-
werik. 

Vanwege een feestelijke intocht zijn de start-
tijden op vrijdag 9 juni aangepast: de 10 km 
kan starten vanaf 17.30 uur en de 5 km vanaf 
18.30 uur, zodat alle lopers om 20.00 uur aan-
wezig zullen zijn op het Myrthaplein.

Het startgeld bedraagt € 6,00 voor drie dagen 
of € 2,50 per dag. Het is ook mogelijk om één 
of twee dagen mee te lopen. Naast contant 
afrekenen kunt u ook via een QR-code met 
uw smartphone betalen. 

Wij hopen ook dit jaar op een grote opkomst. 
Dus zorg dat je erbij bent!

Wandel-
3-daagse 
Hooge Mierde

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.

TOT EIND SEPTEMBER
BEZICHTIGING SINT LAMBERTUSKERK
Locatie: Lambertuskerk, Servatiusstraat 8,  
Vessem. Met mooie schilderingen, een 
prachtig vleugelaltaar en een monumentaal  
orgel. Open: alle zon- en feestdagen 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

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.

ELKE WOENSDAG
HEEMKAMER PLADELLA VILLA
Locatie: Bleijenhoek 57, Bladel.
Tijd: 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur.
Ook kan een afspraak voor bezoek van 
groepen gemaakt worden.

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

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

MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct vier vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. 

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

Logistiek medewerker/Operator
Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een goede 
dosis humor. Zoek je afwisseling in je werk en vind je de 
combinatie van logistiek en techniek interessant? Dan is deze 
rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verantwoordelijk 
voor dat een order op de juiste manier bij de klant terecht komt. 
Je zaagt metalen op een van onze eigen zaagmachines en verpakt 
deze materialen vervolgens zoals de klant het wenst. Naast het 
zagen ben je verantwoordelijk voor het opslaan en beheren van 
de materialen die binnenkomen. Uiteindelijk maak je de zending 
gereed. Natuurlijk word je goed opgeleid, waarbij veiligheid op 
nr. 1 staat.

Kom jij ons een handje helpen?
Voor meer informatie of om te
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail
rechtstreeks naar: 
Louis van Diessen
louis.van.diessen@mcbdirect.eu
Tel. 06-30400210

Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert.
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert
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Ter versterking van ons team zijn wij op naar een enthousiaste nieuwe collega! 
Als administratief medewerker (M/V) ben jij breed inzetbaar en voer 
je diverse werkzaamheden uit. Denk hierbij aan:

• Verwerken van transportdocumenten
•  Verwerken van diverse fi nanciële dagboeken 

(inkoop/verkoop e.d.)
• Debiteuren- en crediteurenbeheer
• Voorbereiden en uitvoeren van btw-aangiftes
•  Voorbereiden en opstellen van diverse 

rapportages
• Overige administratieve werkzaamheden

Dan bieden wij jou:
• Een werkplek met een prettige werksfeer
• Een marktconform salaris
• Een fulltime baan (32-40 uur)
• Ruimte voor ontwikkeling

Dit ben jij:
• Je hebt MBO of HBO werk- en denkniveau
• Je bent nauwkeurig en enthousiast
• Je bent communicatief en sociaal vaardig
• Je hebt kennis van MS Offi ce (Excel)

Heijra Transport B.V.
is op zoek naar: 

Administratief medewerker (M/V)
Ter versterking van ons team zijn wij op naar een enthousiaste nieuwe collega! 

 ben jij breed inzetbaar en voer 
je diverse werkzaamheden uit. Denk hierbij aan:

Verwerken van diverse fi nanciële dagboeken 

Voorbereiden en uitvoeren van btw-aangiftes

Administratief medewerker (M/V)

Solliciteren naar deze functie? 
Neem dan contact op met 
Johan van Raak.
Telefoon: + 31 6 2070 5772
E-mail: j.vanraak@heijra.nl

 ben jij breed inzetbaar en voer 

BEN JIJ EEN 

ADMINISTRATIEVE 

DUIZENDPOOT?

DAN ZOEKEN 

WIJ JOU!

Ons gezellige (en jonge) team heeft de belangrijke taak om onze fabriek in Hapert schoon
en netjes te houden. Ook het poetsen van hightech machines en robots hoort hierbij.

VD LEEGTE METAAL BIEDT:
• de volgende uurlonen:

  16 jaar   €  7,43

  17 jaar   €  8,62

  18 jaar   € 10,11

  19 jaar   € 11,89

  20 jaar   € 14,87

   Dit is inclusief vakantiedagen en -uren.

• een gezellig team met leeftijdgenoten.

•  werktijden van 07.30 tot 12.30 uur (zaterdag) 

en 07.30 tot 22.30 uur (maandag t/m vrijdag).

•  samen met je vrienden of vriendinnen werken 

die ook willen bijverdienen! 

DIT BEN JIJ:
Minimaal 16 jaar en je woont in of rondom Hapert. 

Ben je 18 jaar of ouder en heb je door 

de week wat extra tijd? Dan kun je ook overdag 

of ’s avonds poetsen, of zelfs productie gerelateerde 

klussen komen doen.

INTERESSE?
Bel of mail dan naar Magda Peeters voor

meer informatie of om eens kennis te maken:

info@vdleegtemetaal.nl of 0497-331100.

OP ZATERDAGOCHTEND LEKKER BIJVERDIENEN?
KOM ONS POETSTEAM VERSTERKEN!

Vacature
Receptioniste/telefoniste
Per direct, 24 uur per week

Voor Lexperience, hét leukste notariskantoor van de Kempen
Ben jij de sterspeler die wij zoeken?
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Productieplanner
38 uur

Technisch Teamleider Lasafdeling
38 uur

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

Logistiek Accountmanager
38 uur

CNC-zetter / Kantbank Operator
38 uur

Lasser / Constructiebankwerker
38 uur

Heftruckchauffeur
38 uur

Montagemedewerker
38 uur

4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES

Vacature 

Secretarieel medewerk(st)er
Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek in Bladel, is op 
zoek naar een secretarieel medewerk(st)er om ons team aan 
te vullen.

Als secretarieel medewerk(st)er is het jouw taak om alle  
voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden te 
verrichten zoals het aanmaken en voorbereiden van dossiers en de 
verwerking van akten. Verder omvatten de werkzaamheden het 
beantwoorden van de telefoon en het verrichten van  
receptiewerkzaamheden. Uiteraard is het daarbij van belang dat je 
communicatief vaardig bent en klantgericht werkt.

Deze vacature is bij voorkeur in te vullen voor 4 tot 5 dagen  
per week. 

Ben je enthousiast over deze vacature en wil jij ons team komen 
versterken, dan horen we graag van je.

Stuur je sollicitatie met CV naar:
info@notarisbladel.nl

of naar:

Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek
Sniederslaan 158
5531 EN Bladel

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

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

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

le

bijbaantj
e!

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT • LEUKE BIJVERDIENSTE • EIGEN TEMPO

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

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

•  Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 

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

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

 donderdag t/m zaterdag.

Wil je gaan bezorgen? Meld je dan nu aan!
Geef je gegevens aan ons door en wĳ  geven je 
alle informatie. Kĳ k ook op: www.bravom.nl
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ONTDEK 
WAT JIJ 
KUNT MAKEN 
BIJ ONZE 
BEDRIJVEN
IN BERGEIJK

1 JUNI 2023
15.00-21.00 u

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

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

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

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

VOOR AL UW GLAS IN LOOD
Zowel hangers als voorzetramen, 
als ook reparatie en in thermopane. 
Bel Toon 06-18399807.

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

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

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

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.

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

Parkside telescopische heggenschaar zonder 
accu, nieuw in doos. € 30,-. Tel. 06-22091416.

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

Antiek nachtkastje, € 25,-. Tel. 0497-384692.

Antieke houten corpus, lengte 40 cm, € 25,-.
Tel. 0497-383025.

Asus dual band wireless gaming router AC1900 
(RT-AC68U), z.g.a.n. € 60,-. Tel. 06-15179871.

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.

Koel-vrieskombinatie, geen jaar oud, i.z.g.st.
H. koeling 100 cm, br. 54 cm, diepvries inhoud 
28 x 45 cm. € 200,-. Tel. 388467.

Mintgroen hoekbankstel, zit- + liggedeelte, 
i.z.g.st. Nw.pr. € 4000,-, nu € 500,-. Wegens 
verhuizing. Tel. 06-25319332.

iPhone 12 met 128GB geheugen, zwart, 
origineel doosje, oplaadsnoer, UAG book cover. 
Als nieuw. € 450,-. Tel. 06-11608256.

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

Motorpak, merk Difi Aero Tex. € 125,-.
Tel. 06-13743246.

Bankje, grijs, 2 m br. € 100,-. Tel. 06-13743246.

12 kop en schotels, opdruk oude, antieke 
klokken, € 30,00. 6 kop en schotels, opdruk 
oude, antieke koffiemolens, € 15,00. 
Tel. 0497-592147.

Sta-op stoel, i.z.g.st. zwart leer en houten 
armleuning. € 250,-. Tel. 06-40132531.

JONGE SCHARREL-LEGKIPPEN
Bruine en witte. Hoogemierdseweg 23,
Lage Mierde, tel. 013-5091347.

Mountainbike z.g.a.n. Retro damesfiets, Gazelle 
herenfiets. Tel. 0497-384522.

Rode Ikea kinderstoeltje, € 3,-. Tel. 06-20777677

Boodschappentrolley, lichtgewicht, nieuw, 
d.blauw. € 10,-. Tel. 06-20777677.

2 heren Babolat tennisrackets, € 15,- per stuk.
Tel. 06-34263764.

Lichtmetalen velgen, Opel Astra, 5-gats, 
205/60 R16, liggen nu Vredestein winterbanden 
op. € 100,-. Tel. 06-51331004.

Compleet interieur: eethoek met 5 stoelen, 3 
dressoirs, salontafel, vitrinekast met licht. All-in 
voor € 750,-. Ook los te koop! Tel. 06-54974570.

Lock-naaimachine, nieuw, nog ingepakt, € 199,- 
en 28 grote klosgaren, alle kleuren, € 2,50 p.st.
Tel. 06-45006406.

Opheffing nagelstudio! Alle materialen: acryl, 
nageltips, enz. 2 leerboekjes, 1 video, 2 oefen-
handen, 1 duim. € 200,-. Tel. 06-45006406.

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

Planken, lang 90 tot 100 cm, br. 10 cm, dikte 
1,8 cm. € 0,50 per stuk. Tel. 06-83918582.

Koel-vriescombinatie, 1,5 jaar oud, i.z.g.st. 
€ 95,-. Tel. 0497-388467.

Damesfiets met lage instap. Geen Ebike. 
28 inch. € 400,-. Tel. 0497-384692.

Moulinex keukenmachine, € 10,00. 
Tel. 06-44758502.

4 Norman eetkamerstoelen, rode zitting. 
€ 20,- p.st. Casteren. Tel. 06-49507923.

2-pers. bed, afm. 160x200, i.z.g.st. Matras bijna 
1 jaar oud. € 30,-. Tel. 06-30788045. 

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

GEVONDEN: Wit babymutsje met pompons op 
fietspad in De Heffe, Bladel. Tel. 06-12460100.

GEVONDEN: Zwart draadstalen fietsmandje 
met inhoud op kruising De Rijt, richting 
Hulselsedijk in Reusel. Tel. 06-13640431.

GEVONDEN: Herenzonnebril op sterkte, incl. 
brillenkoker, merk Prada. Op 13 mei op de Oude 
Provincialeweg in Hapert. Tel. 06-22240227.

GEVONDEN: Blauwe jack Patagonia op 
fietspad Bredasebaan, Bladel. Tel. 06-57397389.

GEVONDEN: Horloge met ingegraveerde tekst 
aan achterzijde: 12,5 jaar, W. van Santvoort b.v. 
op do. 18 mei op fietspad Molenweg, tussen 
Casteren en Bladel. Tel. 06-22801282.

GEVONDEN: AXA fietssleutel met geel naam-
labeltje (niet leesbaar) op 18 mei bij visvijver 
Bladel. Tel. 06-41306228.

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

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor aantal 
halve dagen per week voor gezin met 2 jonge 
kinderen in Hooge Mierde. Tel. 06-20252321.

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

GRATIS AF TE HALEN: Auping Vivo matras, 
210x100x21, z.g.a.n. In schone staat, praktisch 
niet gebruikt, in plastic hoes. Tel. 06-10779548.

GRATIS AF TE HALEN: SONY Bravia LCD TV, 
80 cm, prima werkend. Tel. 06-46602712.

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.

TE KOOP GEVRAAGD: Bos in de Kempen.
Bel 06-30039537.

GEVRAAGD: 2 jonge tortelduifjes. Casteren.
Tel. 06-49507923.

GEVRAAGD: Korte golf ontvangers, 
groot model, geen draagbare, is voor mijn 
verzameling. App of bel naar 06-45485000.

 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

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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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

De nieuwe De nieuwe 
modellen modellen 

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen!

- Sterke 50 nm motor
- 8 versnellingen
-  Krachtige hydraulische 

schijfremmen
- Verende voorvork & zadelpen
- Drageraccu

Giant Entour E+0

Actieradius-

actie! 

500wh accu van 

€2699,- voor

€ 2399,-Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

holtman

Kerkstraat 4, Reusel 
0497 643 309

Sniederslaan 25C, Bladel
0497 383 353

Markt 62, Hapert 
0497 360 833

Dag
lenzen
WEKEN

30 MEI T/M 10 JUNI

maak een afspraak
en laat kosteloos 

daglenzen aanmeten* *V
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zonneglazen 
op sterkte of

daglenzen 
cadeau
bij aankoop 
van een bril*
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Petrusklepel
Langzaam komen er weer wat nieuwe kelken 
in Bladel, van mensen die hebben meege-
leefd na de kunstroof. Elke kelk heeft zijn 
eigen verhaal. Zo kreeg ik een kelk van de zus 
van missionaris Harrie Daniëls uit Beugen, 
die lang in Brazilië heeft gewerkt. Op foto’s is 
hij als kind te zien bij een Lourdesgrotje en 
met ‘heeroom’ (een oom die priester is). Later 
zien we hem als jonggewijd priester met zijn 
moeder, in toog. Toen alles anders moest in 
de kerk kwam de stropdas tevoorschijn. Zijn 
laatste post was Blerick, waar pater Daniëls 
pastoor was. Via Riet Bos in Bladel kwam de 
familie erbij om de kelk van broer Harrie een 
goede bestemming te geven. Zondag 4 juni 
zal ik de Mis doen met deze kelk. Dan bid-
den we ook voor zijn achternichtje Mara dat 
dit jaar gestorven is. Mogen beiden rusten in 
vrede...

Pastoor Schilder

Zaterdag 27 mei
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. Gemengd koor)

Pinksteren
Zondag 28 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Saff ier)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. cantor)

Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei
09.30 uur: Netersel, Kerk (m.m.v. cantor)
11.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. cantor)
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid
- Net van Avendonk-Adams 
  (nms. Sjef, kinderen en kleinkinderen)
- Ans Wouters (vw. sterfdag)
- Uit dankbaarheid

Dinsdag 30 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 Gebedsdienst (onder voorbehoud)

Maria Visitatie
Woensdag 31 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Elshout, Bedevaart mis 
                 Wonderbare Moeder

Onze Heer Jezus Christus, 
eeuwige Hogepriester
Donderdag 1 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 2 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 3 juni
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

Hoogfeest van de 
Heilige Drie-eenheid
Zondag 4 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Herenkoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 3 en 4 juni)
Bladel:
- Nol en Miet Maandonks-Antonise
- Antoon en Cato van Rooij, de kinderen Nico, 
  Frans en Peter en hun schoondochters Ria 
  en Jeanne
- Maria Schippers-Kuijken
- Pater Harrie Daniëls en 
  zijn achternichtje Mara Paridaans

Casteren:
- Gonnie Castelijns

Hapert:
- Familie Plasmans-van der Aa en 
  hun dochters Ans, Ciska en Rika
- Gerrit en Greet Meyer-van Gisbergen

Hoogeloon:
- Nel Goossens (f)
- Cees van Selst en overleden familieleden

Mededelingen:
-  De negen dagen tussen Hemelvaart en Pin-

steren bidden we extra tot de H. Geest in 
de Pinksternoveen. Achter in de kerk liggen 
gebeden voor thuis.

-  Maandag, om 19.00 uur, is er weer rozen-
kransgebed in de Mariakapel in Hapert. In 
Bladel bidden we in de meimaand de rozen-
krans elke werkdag om 08.00 uur.

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

Hoogfeest van Pinksteren
Zaterdag 27 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Anneke Hoeben-Geboers

Zondag 28 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Cor Peeters
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Janus Maas en Marie Maas-Jacobs 
  en zoon Bert
- Diny Postma-Deneef

Maandag 29 mei
Week 8 door het jaar Heilige Maria, 
Moeder van de Kerk
09.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria

Dinsdag 30 mei
19.00 uur: Eucharistieviering

Feest: bezoek Maria 
aan Elisabeth
Woensdag 31 mei
09.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 1 juni
19.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 2 juni
Verjaardag van Bisschopswijding 
van Bisschop Dr. G.J.N. de Korte
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum

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 28 mei: 10.00 uur. Dhr. M. Lock uit Giessendam. Pinksteren
Zondag 4 juni: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven
Zondag 11 juni: 10.00 uur. Ds M.G. de Vries. 
Kempendienst m.m.v. Immanuel koor         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 28 mei: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries. Pinksteren
Zondag 4 juni: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond
Zondag 11 juni: 10.00 uur. Kempendienst in Witte Kerkje, Bladel

- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl
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www.pc55.nl 
goed om te weten

INFORMATIEF

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

Maandag:  Gesloten wegens 2e Pinksterdag

Dinsdag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: spreekuur infopunt zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: kienen SVH
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 14.00 uur-16.00 uur: computercursus Digisterker Bibliotheek
  

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 pentatlon 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 pentatlon d’Ouwe Pastorie
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
  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
 

Vrijdag:    09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie pentatlon 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 29 MEI 
T/M 

VRIJDAG 2 JUNI

DANKBETUIGING

’n Rots in de branding

Het was fijn om te zien dat zo velen met ons meegeleefd hebben, 
na het overlijden van mijn man, pap en opa

Jan Geraerts  

Vooral het mooie afscheid waar jullie met velen aanwezig waren, 
heeft ons veel steun gegeven. 

Dank aan Intens Uitvaarten, Buurtzorg en fysiotherapeut.

Jaan, kinderen en kleinkinderen

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 28 mei: 10.00 uur. 1e Pinksterdag.
  Intentie: Wim Kerkhofs.
- Zondag 11 juni: 10.00 uur.
  Intentie: Jan Beijens.
- Zondag 25 juni: 10.00 uur.

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

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

Gebedsvieringengroep 
Netersel
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