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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Er stond afgelopen week een 
hele vette wieleractiviteit op de kalender 
voor de basisschooljeugd. Een samen-
werking tussen Beweegteam de Kempen, 
Jumbo Visma en Het Snelle Wiel zorgt 
ervoor dat twee dagen lang clinics worden 
gegeven aan de groepen 7 en 8 van een 
aantal basisscholen uit de regio.

Jumbo Visma
“We komen eigenlijk elk jaar wel een keer op 
de Wielerbaan van Het Snelle Wiel”, vertelt 
Roy Vissers van Beweegteam de Kempen. 
“Dit jaar kwam ik in contact met iemand van 
de Jumbo Visma Academy en met hem raak-
te ik in gesprek over onze activiteiten. Deze 
Academy zet hoog in op promotie van de 
wielersport en dus was één en één snel twee. 
We hebben de koppen bij elkaar gestoken 
en tot een heel mooie samenwerking geko-
men. Het Snelle Wiel stelde de Wielerbaan 
ter beschikking, Jumbo Visma leverde twee 
trainers. Ik zorgde dat de twee dagen gevuld 

werden met scholen uit de regio. Een fantas-
tische dag waarbij de leerlingen les kregen 
van echte coaches en de basisbeginselen 
van het wielrennen leerde.”

Click Sport
Dat was nog niet alles, wielrennen lijkt cen-
traal te staan. “Ook bij Click hebben we twee 
dagen op de Wielerbaan georganiseerd. De 
leerlingen van de groepen 7 en 8 mogen echt 
racen en volgen een clinic. De racefietsen en 
de accommodatie van Het Snelle Wiel wor-
den daarvoor ingezet. De groepen 4, 5 en 6 
doen een Dikke Banden Race op hun eigen 
fietsen. Een mooie voorbereiding voor de 
wedstrijd waar ze aan mee kunnen doen op 
20 juni bij de Wielerronde in Hapert”, aldus 
Roy.

Sportdag
Of dat nog niet genoeg wielrennen is, komt Het 
Snelle Wiel met hun collectie racefietsen naar 
de sportdag van de Bladelse basisscholen 

Roy Vissers: “De leerlingen van de groepen 7 en 8 mogen echt racen en volgen een clinic. De racefietsen en de accommodatie 
van Het Snelle Wiel worden daarvoor ingezet. De groepen 4, 5 en 6 doen een Dikke Banden Race op hun eigen fietsen. Een 
mooie voorbereiding voor de wedstrijd waar ze aan mee kunnen doen op 20 juni bij de Wielerronde in Hapert”

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

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

lees verder op pagina 3

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonneglazen 
op sterkte bij aankoop 

van een nieuwe bril*

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

ACTIE

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

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

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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 Jules Keeris en J.W. Roy 
in nieuwe openlucht-
spektakel Theater ‘t Ros

9
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Open dag bij 
Ut Dierenwaaike
in Hapert

7
Mariétte Meulenbroeks 
uit Lage Mierde neemt 
deel aan Alpe d’HuZes

13
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

18-19

Kunstgebitten 
Reparaties/rebasingen
 Implantaatprothese

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

www.kunstgebit.biz

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

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

Wielrennen 
in de spotlight
Mooie samenwerking om 
wielersport te promoten
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Hulselseweg 11   Openingstijden:
5531PE, Bladel   Ma. t/m Do.:  09:00 - 18:00 uur
tel: 0497 360215   Vrijdag:            09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl Zaterdag:       09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl Zondag:           gesloten

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

acties geldig van
19-05 t/m 25-05-23

KOOPZONDAG 21 MEI
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

NU VOOR

  15,99

12,99

ANISODONTHEA
‘ELEGANS PRINCESS‘

zomerbloeiermix
op stam

3 VOOR

18,00

POTGROND
met langwerkende 

meststoffen
40 liter

7,49 per stuk2E PINKSTERDAG 
MAANDAG 29 MEI

OPEN VAN 10:00 TOT 17:00 UUR
(1E PINKSTERDAG GESLOTEN)

NU

2+1
GRATIS

FUCHSIA
zomerbloeier

diverse kleuren
2,79 per stuk

NU VOOR

  11,99

8,99

PORTULACA IN HANGPOT MIX
doorsnede: Ø 20 cm

zomerbloeier
verschillende kleuren in 1 pot

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
• kipfilet met verse asperges

• 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!

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

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

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

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

Muziekvereniging 
St. Willibrordus zoekt 
een dirigent en docent

CASTEREN - Na een positieve samenwerking van 10 jaar met de huidige dirigent en 
docent hebben wij voor onze hechte slagwerkgroep een vacature voor dirigent en 
voor onze slagwerkleerlingen een docent.

Wij zijn daarom op zoek naar zowel een dirigent als naar een docent die samen met de 
gemengde groep van ervaren en beginnende slagwerkers richting geeft aan het ontwik-
kelen van muzikale ambities. Het is ook mogelijk om beide functies gecombineerd in te 
vullen. De repetitieavond van de slagwerkgroep is op woensdag in Casteren. 

Wat verwachten wij van een dirigent:
• Enthousiasme
•  Muzikale en directionele kwaliteiten passend bij het gediff erentieerde niveau van de 

groep van ± 10 muzikanten
• Creatief en muzikaal het voortouw nemen
• Oog hebben voor de groepscohesie, maar ook voor verschillen in de groep
• Waarderen van het verenigingsleven in een kleine gemeenschap
• Bereidheid tot samenwerking met de muzikale leiding van ons harmonieorkest

Wat verwachten we van een docent:
• Enthousiasmeren van beginnende leerlingen
• Didactische vaardigheid voor ritmisch en melodisch slagwerk
•  Kan op een pragmatische manier invulling geven aan het lesmateriaal, passend bij het 

niveau en de interesse van de individuele leerling

Neem bij interesse of vragen contact op met Dennis Hoeks, tel. 06-20408715 of via e-mail: 
dennishoeks@gmail.com. De reactietermijn is tot 12 juni 2023. 

Een mogelijke proefdirectie 
behoort tot de sollicitatieprocedure.

MIDDELBEERS - In het weekend van 20 en 
21 mei exposeren 4 leden van Stiphout Art 
in het Oude Kerkje, Willibrordstraat 25 in 
Middelbeers.

De leden zijn Marjo van de Burgt (fijnschil-
der), Anita Roijackers (schilder), Olaf Sijmens 
(beeldhouwer in hout en steen) en Elie de 
Bruyn (abstract schilder gemengde technie-
ken). Zij zijn alle 4, als beeldend kunstenaars, 
lid van de Kunstgroep Stiphout Art en expo-
seren regelmatig hun werk. Een deel van hun 
werk is te zien op www.kunstgroepstiphout.nl 
en op hun persoonlijke websites.

Het Oude Kerkje is op zaterdag open van 
13.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. De entree is € 2,50 (t.b.v. instand-
houding van het monument), kinderen gratis. 

Kunstgroep Stiphout Art 
in het Oude Kerkje
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om een clinic te geven op de Smagtenbocht. 
“Dat initiatief is overigens mede tot stand ge-
komen door de oproep in deze krant”, meldt 
Roy enthousiast. “Er zijn nog een aantal 
sportverenigingen met een regionale functie 

die op de oproep hadden gereageerd en daar 
zijn we echt heel blij mee. Leerlingen kunnen 
onder andere  op 26 mei kennismaken met 
honkbal, hockey, jeu de boules en dus met 
wielrennen. We promoten alle sporten in het 
algemeen en laten graag zien hoe groot het 
aanbod in de regio is.”

vervolg van pagina 1

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
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

Sniederslaan 17a
5531 EG Bladel

Tel 0497 - 38 79 36

Heeft u nog
"oud" goud liggen?

De goudprijs is nog nooit
zo hoog  geweest dus lever
het nu bij ons in tegen een
gunstige prijs of laat er een
nieuw sieraad van maken...

Onze openingstijden: Maandag gesloten.
Dinsdag t/m donderdag 9:30-18:00 uur.

Vrijdag 9:30-20:00 uur / Zaterdag 9:30-17:00 uur.

Sniederslaan 17a
5531 EG Bladel

Tel 0497 - 38 79 36Tel 0497 - 38 79 36T

Juwelier en Goudsmederij Bladel

info@edelsmidsebladel.nl
www.edelsmidsebladel.nl

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

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 
is het bezoeken waard!

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!

Wandelen, fietsen, een balletje trappen, 
terrassen, een kopje koff ie drinken, wer-
ken in de tuin, het vegen van de straat, 
werken op het land, bedenk het maar. Of 
heb je onze oproep voor carnaval gezien 

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

Winnende foto’s
De leukste foto’s worden beloond met een 
plek op onze sociale media, in D’n Uitkijk 
en natuurlijk krijgen de winnaars een mooie 
prijs. Stuur tot en met 31 oktober jouw mooi-
ste foto’s in via www.reuseldemierden.nl/
fotowedstrijd. Hier vind je ook de spelregels.
Veel plezier met fotograferen!

Doe mee met de fotowedstrijd!
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Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

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

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 •  www.sneldersconsulting.nl

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Marloes Verdonschot-de Kort van DELA

HAPERT - Dat er jubila-
rissen gehuldigd worden 
bij Kunst Adelt tijdens de 
jaarvergadering, dat is 
geen nieuws. Maar dit jaar 
was het wel nieuws: Lau-
rens van Gompel speelt 

maar liefst 70 jaar bij het harmonieorkest. 
En dat hij nog lang niet gemist kan worden, 
is zeker. 

Hij is een stabiele factor bij de divisie groot 
koper. Het is de eerste keer in de geschiede-
nis van deze muziekvereniging dat zo’n bij-
zonder jubileum gevierd wordt. In zijn jaren 
als spelend lid (trompet en baritontuba) heeft 
hij ook 25 jaar lang de pen van secretaris ge-
hanteerd. Hij maakte de transitie mee van pen 
en papier via typemachine naar computer. 

Behalve dat hij uiteraard de notulen schreef, 
verzorgde hij ook de benodigde administra-
tie bij de concoursen, verstuurde hij brieven 
naar de gemeente en andere instellingen en 
publiceerde hij stukjes over de vereniging in 
de krant. En dat alles gebeurde met een uiter-
ste nauwkeurigheid.

Behalve deze speciale jubilaris, werden nog 
vier andere leden gehuldigd: Martijn Duffhues 
(12½ jaar), Peter Verhoeven (25 jaar), Harrie 
Plasmans (25 jaar) en Jan Tijssen (40 jaar). 

Wegens omstandigheden konden drie an-
dere jubilarissen op deze dag niet aanwezig 
zijn: Wouter Verhoeven (25 jaar), Coret Fleer-
akkers (50 jaar) en Frits Oomen (50 jaar). Zij 
zullen later in het jaar hun oorkonde en speld-
je in ontvangst nemen.

Muziekvereniging Kunst Adelt 
huldigt haar jubilarissen

BLADEL - Op iedere 4e woensdag van de 
maand organiseren wij het Mantelzorgcafé.  
Je bent van harte welkom bij DeGoeiplak, 
Kloostertuin 2 in Bladel. Deelname aan het 
Mantelzorgcafé is gratis. 
 
Tijdens het Mantelzorgcafé kun je op ont-
spannen wijze andere mantelzorgers ont-
moeten die in een vergelijkbare situatie zitten, 
ervaringen en tips met elkaar delen en infor-
matie vergaren over verschillende thema’s. 
We nodigen gastsprekers uit voor een geva-
rieerd programma. Datum: woensdag 24 mei. 
Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur. Thema: ‘Houd de 
mantelzorger op de been’! Als de zorg voor 
een naaste toeneemt, ben je mantelzorger. 
Maar hoe blijf je ook goed voor jezelf zorgen? 

Onderwerpen die we gaan bespreken zijn:
• Stress herkennen bij jezelf.
• Draagkracht en draaglast.
• Wat kan ik zelf inzetten?
• Bij wie kan ik terecht?

Deze middag wordt verzorgd door Milan 
Adang, kwartiermaker GGzE. Aanmelden en 
vragen bij het infopunt Zorg en Welzijn Bla-
del: infozorgWelzijn@cordaadwelzijn.nl of 
loop binnen bij DeGoeiPlak op woensdag-
ochtend tussen 10.00 en 11.30 uur.

Woensdag 24 mei 
Mantelzorgcafé

EERSEL - Voor dit evenement werken SCC 
De Muzenval en de NightCats BigBand 
samen. Op 2e Pinksterdag, maandag 29 
mei, wordt het Poeliejoepark, het terrein 
achter De Muzenval, omgetoverd tot een 
megaterras en daarmee de thuishaven 
voor BigBands On Wheels.

De BigBandRumble viel vorig jaar letterlijk in 
het water, afgelast in verband met de extre-
me regenval die dag. Reden temeer om voor 
2023 extra uit te pakken!

Een festival voor jong en oud, een doelgroep 
die vaak wordt vergeten in de wereld van fes-
tivals. Sluit je ogen. Druisende feestvreugde 
in het Poeliejoepark. Je geniet van 13.00 tot 
20.00 uur van de sfeer, de kleine dingen om je 
heen, swingende jazzy bigbandmuziek, lek-
ker drankjes en hapjes van foodtrucks, stra-
lende kinderen en lachende familie en vrien-
den. Al je zintuigen worden tot in de puntjes 
verwend. 

De BigBands On Wheels is met de swingen-
de muziek dus ook een belevingsfestival met 
gezellige zitjes, sfeerdecoratie en lekker eten. 
Een beleving die altijd naar méér smaakt, de 
hele zondagmiddag gratis concerten van de 
meest vooraanstaande bigbands, unieke ge-
zelligheid en natuurlijk fantastisch eten op 
het foodtruckplein. De toegang is volledig 
gratis. BigBand On Wheels, een droomwereld 
waar iederéén kan genieten!

2e Pinksterdag 
BigBands On 
Wheels op het 
Poeliejoepark

WWW.VISITBLADEL.NL
WWW.VISITREUSELDEMIERDEN.NL

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

Streekproducten

VOOR ALLES
OVER & UIT
DE REGIO 

Hier te
verkrijgen
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

Koe Lo Yuk met zoet-zure saus
+ 2 stokjes saté

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 18,50

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

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

Het 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

Sniederslaan 15A   •   Bladel

T. 0497 - 383 927
* De actie is geldig van 18 mei t/m 4 juni 2023 en geldt op alle BH's van alle merken, alle combinaties mogelijk.
De korting wordt verrekend over de goedkoopste BH. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of in

combinatie met andere aanbiedingen of acties. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.* De actie is geldig van 18 mei t/m 4 juni 2023 en geldt op alle BH's van alle merken, alle combinaties mogelijk.
De korting wordt verrekend over de goedkoopste BH. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of in

combinatie met andere aanbiedingen of acties. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

XTRA-SOCIAL FOODCAFÉ serveert 
drie- of vier gangen keuzemenu

Op de Markt 50 in Reusel worden keer op keer nieuwe dingen bedacht om gasten te 
trekken. Van speciale events zoals een Wijnproeverij of een maandelijkse Cocktail-
night tot extra opties die buiten de menukaart om worden aangeboden. 

Zo kan de culinaire liefhebber kiezen uit gerechten van de Chef’s Specials, kan men komen 
voor een snelle hap zoals een varkenshaasje, hamburger of gemarineerde gamba’s én is er 
keuze uit een drie- of vier gangen keuze menu voor een vaste prijs.

€32 | SOEP – HOOFDGERECHT – NAGERECHT
€38 | VOORGERECHT – HOOFDGERECHT – NAGERECHT
€42 | VOORGERECHT – SOEP – HOOFDGERECHT - NAGERECHT

Psst: ben je nieuwsgierig naar de gerechten op het keuze menu? Neem dan een kijkje op 
de website om te bekijken uit welke opties je kunt kiezen.

Wil je eens komen proeven van de sfeer in het knusse foodcafé? Reserveer dan heel een-
voudig via www.xtra-social.com óf bel naar 0497 846261. XTRA-SOCIAL. is met uitzonde-
ring van dinsdag dagelijks vanaf 11.00u open voor koff ie met gebak, lunch, diner & borrel.

www.xtra-social.com

HAPERT - Nadat we ons duo-fietsen initia-
tief feestelijk hadden geopend op zondag 
16 april, waren we voortvarend van start 
gegaan met onze fietstochten. De eerste 
reacties van de gasten (en vrijwilligers) 
waren erg positief en bemoedigend. Ie-
dereen had er de afgelopen weken een erg 
goed gevoel aan over gehouden en dat is 
leuk, want daar doen we het voor.

De activiteit bestond uit een middagje gezel-
lig fietsen met elkaar. De vrijwilliger haalde 
zijn passagier/gast thuis op. Daarna was het 
verzamelen bij de MFA Hart van Hapert en 
vertrokken we voor een gezellige fietstocht, 
waarbij we 1 of 2 keer stopten voor een terras-
je. Uiterlijk 17.00 uur waren we weer terug bij 
de MFA, waarna de gasten weer thuis werden 
gebracht. De gasten betaalden € 7,00 voor 
hun deelname. Hetgeen besteed werd voor 
koff ie/thee voor de gast zelf en de vrijwilliger 
tijdens de stop en een kleine bijdrage voor 
het gebruik en onderhoud van de fiets. 

We hebben 3 duofietsen en een rolstoelfiets 
ter beschikking en gaan tijdens werkdagen 
op pad. Om deze zoveel mogelijk te gebrui-
ken, vragen wij mensen uit onze doelgroep 
(d.w.z. mensen woonachtig in Hapert, die 
mindervalide zijn en daardoor niet meer 
zelfstandig kunnen fietsen, hetzij vanwege 
ouderdom of door lichamelijke/verstandelij-
ke beperking) zich aan te melden. Hoe meer 
mensen wij kunnen verblijden met een gezel-
lig middagje op stap, hoe beter.

Dit betekent uiteraard ook dat we nog meer 
vrijwilligers nodig hebben. Ook hier geldt 
‘vele handen maken het werk licht’. Hoe meer 
vrijwilligers we hebben, hoe minder vaak we 
moeten en hoe meer we mogen en dan blijft 
het voor iedereen leuk. Lijkt het u wat om 
mee te gaan, hetzij als gast of als vrijwilliger? 
Stuur dan een email naar info@samenfiet-
senhapert.nl of neem contact op met Marian-
ne Castelijns (06-10846510) of Henk van de 
Ven (06-30027075).

Samen Fietsen Hapert voortvarend van start

Van maandag 22 mei tot en met donderdag 
25 mei zijn de parkeerplaatsen op de Markt 
niet bereikbaar in verband met werkzaam-
heden. 

Boringen
De werkzaamheden hebben te maken met 
de voorbereidingsfase voor het nieuwe cen-
trumplan Nieuw hart voor Reusel. Er zullen 
op verschillende plekken (zowel parkeer-
plaatsen als rijbaan) boringen worden uitge-
voerd in verband met een onderzoek naar de 
samenstelling van de ondergrond. 

Alternatieve parkeergelegenheid
In deze periode kun je je auto parkeren op het 
Kerkplein, op het parkeerterrein achter het 
busstation (Kruisstraat) of op het semi-ver-
harde terrein tussen woongebouw de Ark en 
de Oude Jozefschool (ingang Groeneweg). 
Er worden borden geplaatst om je de goede 
richting op te wijzen.

Parkeerplaatsen 
markt Reusel 
niet bereikbaar

In maart nodigden we alle inwoners uit om 
deel te nemen aan een inwonerspanel over 
Water en Riolering. Door het invullen van 
de vragenlijst kon je aangeven of je proble-
men ervaart in verband met het verande-
rende klimaat. Je kon ook aangeven dat je 
zelf al maatregelen hebt genomen om pro-
blemen, zoals wateroverlast tegen te gaan. 

Zo’n 70% van de deelnemers aan de enquête 
geeft aan dat zij verwachten dat de gemeente 
de wateroverlastmaatregelen in de openbare 
ruimte uitvoert. Maar ook veel deelnemers 
(vier op de tien) zijn bereid om zelf maatregelen 
te treff en om de omgeving klimaatbestendig in 
te richten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
afkoppelen van de regenpijp, het vergroenen 
van de tuin en hergebruiken van regenwater. 
Als argument om (nog) geen maatregelen te 
nemen worden de hoge kosten genoemd. 

Wat doen we met de uitkomsten?
Ruim 400 inwoners hebben de vragenlijst in-
gevuld. Met de uitkomsten van het onderzoek 
kunnen wij het beleid voor water en riolering 
nóg beter maken. Dank dus voor het invul-
len van de enquête en de tips die we hebben 
mogen ontvangen. We gaan ermee aan de 
slag! De volledige rapportage van het onder-
zoek is te lezen via www.panelinwoners.nl/
reuseldemierden. Wil je liever een papieren 
rapportage ontvangen? Bij de receptie van het 
gemeentehuis ligt een exemplaar voor je klaar.

Uitkomsten 
inwonerspanel over 
Water en Riolering
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EERSEL - Jaarlijks houdt de Bond van 
Schuttersgilden Kring Kempenland een 
zogenaamde Kring gildedag. Dit jaar, op 
zondag 4 juni, is de organisatie van deze 
groots opgezette gildedag in handen van 
het Sint Catharina en Sint Barbaragilde 
uit Eersel. Het gilde is opgericht in 1506 en 
organiseerde in 2006, ter gelegenheid van 
hun 500-jarig bestaan, eveneens de Kring 
gildedag. 

De activiteiten zullen dat weekend plaatsvin-
den op en rond het gildeterrein van het gilde, 
aan de Rosheuvel. Op zondag 4 juni zullen 
alle deelnemende gilden zich presenteren 
middels een grote en kleurrijke optocht. Een 
gilde-optocht trekt door het dorp en langs 
terrassen, zodat iedereen ervan kan genie-
ten. Een gilde-optocht is wel gebonden aan 
een maximale afstand. Gezien het feit dat de 
Rosheuvel iets verder van de dorpskern ligt, 
kan men niet langs terrassen trekken en is er 
door het gilde en het Kempenmuseum ge-
zocht naar een samenwerkingsverband.  Men 
wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid 
geven om deze prachtige optocht vanaf een 

overdekt terras te kunnen aanschouwen. Dat 
betekent dat er in de tuin van het Kempen-
museum 4 overdekte terrassen worden gere-
aliseerd met stoelen en banken. Men kan er 
zitten, iets drinken en met volle teugen genie-
ten van deze prachtige optocht. Een stoet van 
meer dan 2000 gildebroeders en zusters met 
paarden, zilverdragers, tamboers en bazuin-
blazers en vaandels, trekken door de tuin van 
het museum. Iedereen is welkom en er wordt 
geen entree geheven. 

Om 12.15 uur vertrekt de optocht vanuit het 
Zuiderpark en komt via de Pikhoek door de 
achterpoort in de museumtuin. Door de voor-
poort trekt men via de Kapelweg en Voortse-
weg naar de Rosheuvel. Direct na de optocht 
kan iedereen dan naar de Rosheuvel om 
getuige te zijn van het defilé en de massale 
opmars. Ook dit is een hoogtepunt van een 
gildedag en vangt om 14.00 uur aan.

In de tuin van het Kempenmuseum zal zon-
dag 4 juni een prachtig evenement aan uw 
ogen voorbij trekken. U bent van harte wel-
kom vanaf 12.00 uur. Dit mag u niet missen!

Optocht 56 gilden 
Kring Kempenland 
door tuin Kempenmuseum

KEMPENLAND

EERSEL - Aan 
het begin van 
dit schooljaar 
hebben de 
brugklasleer-
lingen, die de 

talentstroom Science volgen, gewerkt aan 
het project Artcadia. Bij dit project wer-
ken leerlingen in groepjes aan oplossin-
gen voor de fictieve stad Artcadia in 2080. 
Oplossingen voor mobiliteit, gebouwen, 
duurzaamheid en water & milieu.

Lois Besseling, Jordy van de Vorst en Dries 
Noorlag zijn aan de slag gegaan met het 
thema mobiliteit. Zij kwamen met het idee 
van de ‘Peregrinus’: een ondergrondse trein 
die met behulp van water (dus duurzaam) 
vervoer levert.

Zij wonnen een gouden ticket van het Rail-
center in Amersfoort en mochten een dag op 
bezoek komen en strijden tegen twee andere 
scholen voor de ultieme Railcenter award. Tij-
dens het bezoek hebben ze uitleg gekregen 
over elektriciteit, spoorwissels en alles over 
de veiligheid van de spoorwegen en moch-

ten ze zelf een modeltreintje van punt A naar 
punt B rijden. Uiteindelijk was het tijd om het 
project te presenteren. Helaas niet gewon-
nen, maar wel complimenten en waardering 
van de jury voor het idee.

Leerlingen Rythovius College 
winnen gouden ticket Railcenter

www.oscaremmy.nl

65-jarig huwelijk65-jarig huwelijk
Niet omdat het moet, maar omdat het mag.

19 mei was het voor Gerrit Legius en Net Vosters 
uit Reusel hun 65ste huwelijksdag

Net is eigenlijk veul te bescheiden vur in de PC 55 te stoan
Mer ik doe het toch, mam, went er mer aon.

Gefeliciteerd.

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

Voorjaar 2023Voorjaar 2023

REUSEL-DE MIERDEN - De chauffeurs-
vereniging Reusel kwam te horen dat na 
27 jaar een einde kwam aan het organise-
ren van de Truckrun Valkenswaard. In een 
vergadering werd besloten een poging te 
ondernemen om een truckrun te organise-
ren, weliswaar op een kleinere inzet qua 
vrachtwagens en beperkte bijrijders.

In principe zetten we in op mensen met een 
beperking, woonachtig in de Kempen. Uit 
de gemeente Reusel-De Mierden, gemeente 
Bladel en van de gemeente Eersel. We heb-
ben een aparte stichting opgericht om dit te 
kunnen realiseren.

Er werd een werkgroep samengesteld van 
enthousiaste leden van de chauffeursvereni-
ging die aan de slag gingen om een en ander 
te organiseren en om te kijken of dit haalbaar 
was. Na verschillende gesprekken met elkaar 
en informatie ingewonnen te hebben bij colle-
ga truckrunorganisaties begint het idee lang-
zaam maar zeker vorm te krijgen en willen 
we ervoor gaan. Belangrijk vinden wij dat het 
zo goed mogelijk wordt georganiseerd voor 
iedereen, voor onze beperkte medemens, de 
chauffeurs en éénieder die op een of andere 
manier met de truckrun te maken heeft. Dus 
ook zo veilig mogelijk voor iedereen.

Als alles goed gaat proberen we onze eerste 
truckrun te laten starten op 3 september 2023 
met de hoop dat we er een jaarlijks terugke-

rend festijn van kunnen maken. De route zal 
via enkele Kempische plaatsen verlopen. Aan 
ons als werkgroep om dit zo goed en veilig 
mogelijk te organiseren. Wij gaan ervoor. De 
thuisbasis en vertrekpunt van de Truckrun is 
in en bij Manege De Meulenhoai aan de Hul-
selsedijk in Reusel. 

Echter dit kost veel manuren. Daarom roe-
pen we mensen op om zich aan te melden 
als vrijwilliger om zich in te zetten en mee 
te helpen om deze dag voor onze beperkte 
medemensen onvergetelijk mooi te maken. 
We kunnen dat gewoon niet alleen. We heb-
ben rond de 100 verkeersregelaars nodig. 
Verkeersregelaars per motor die de stoet 
begeleiden maar ook die in de dorpen waar 
we doorheen komen om kruisingen e.d. af 
te zetten en zodoende een veilige doorgang 
voor de truckrun kunnen bieden. Door middel 
van een korte cursus en examen via E’learn-
ing kunt u al verkeersregelaar worden en 
een jaar lang deze functie bekleden, dus ook 
voor evenementen van uw vereniging of van 
uw kinderen. Ook op locatie De Meulenhoai  
hebben we verschillende mensen nodig voor 
allerhande voorkomende werkzaamheden.

Financieel komt er ook veel bij kijken. Daar-
om zoeken wij nog enkele sponsors die d.m.v. 
sponsoring bij willen dragen om samen met 
ons, onze medemens met een beperking 
een onvergetelijke dag te bezorgen. Hierbij 
denken we aan bedrijven die dit een goed 
initiatief vinden en hun naam gaarne aan dit 
evenement willen binden. Wij publiceren via 
deze website uw logo en naam met een link 
naar u website. Ook kan je individueel een 
bijdrage doen d.m.v. het storten van € 10,- aan 
onze stichting. Uw naam zal dan worden ge-
publiceerd op de vrienden van Truckrun Reu-
sel ook op deze site. Bijvoorbaat dank!

Vind u ook net als wij dat dit een fantastisch 
initiatief is en wilt u hieraan een steentje bij-
dragen, ga dan naar het contactformulier 
en meld u aan. Geef duidelijk aan op welke 
manier u bij wil dragen en stuur het naar ons 
door. Laten we samen een onvergetelijk dag 
verzorgen voor onze medemens met een be-
perking, hun familie en iedereen die hen een 
warm hart toedraagt. De inschrijving voor 
chauffers en voor de mensen met beperking 
kan vanaf nu geschieden via het inschrijffor-
melier op de website.

Truckrun

Door Renate Matthijssen

HAPERT - Op 27 mei organiseert Ut Dieren- 
waaike in Hapert een Open Dag. Beschei-
den maar zeker interessant om eens een 
kijkje achter de schermen te nemen bij de 
vrijwilligers die de dagelijkse zorg voor de 
dieren op zich nemen en te zorgen dat het 
terrein er puik bij blijft liggen.

Hard gewerkt
Onlangs is Ut Dierenwaaike een stichting ge-
worden. Nodig om bijvoorbeeld aanspraak te 
kunnen maken op fondsen of subsidies. 

“Het is nu allemaal beter geregeld en daar 
zijn we blij om”, vertelt voorzitter Jan van 
Herk. “We hebben echt hard gewerkt de 
afgelopen periode; leerlingen van het Pius 
X-College hebben geholpen met de nieuwe 
verblijven voor de kuikens. We zijn trots op 
wat er bereikt is en dat willen we graag laten 
zien aan de bezoekers. Toevallig moeten in 
het voorjaar de schapen geschoren worden 
en dat leek ons een mooie gelegenheid om 
een kleine Open Dag te organiseren.”

Achter de schermen
Normaal gesproken zijn de dieren van Ut 
Dierenwaaike alleen te zien vanachter het 
hek; voor deze keer mogen bezoekers iets 
dichterbij komen en de lammetjes en kuikens 
van dichterbij bekijken. “We houden het klein 
maar het is echt wel leuk om een keer te kij-
ken hoe het er achter het hek uitziet. We heb-
ben een koffieautomaat te leen voor die dag. 
Bezoekers kunnen tegen een kleine vergoe-
ding een kopje koffie kopen en de opbrengst 
investeren we dan weer in onze stichting. We 
hebben niet veel nodig maar een beetje spek 
op de botten zou wel fijn zijn”, aldus de voor-
zitter.

Open Dag 
Wil je kennismaken met de vrijwilligers en de 
deelnemers van De Wisselstroom die twee 
dagen per week meehelpen bij Ut Dieren-
waaike? Kom dan gezellig langs op 27 mei 
tussen 14.00 en 16.00 uur aan de Kasteellaan 
3 in Hapert. Zie hoe de wol van de schapen 
geschoren wordt, knuffel een lammetje en 
bewonder het werk van de vrijwilligers van Ut 
Dierenwaaike. Je bent van harte welkom!

Open dag bij Ut Dierenwaaike
27 mei demonstratie schapen scheren en kijkje achter de schermen
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Vorige keer schreef ik over de harmonie 
die ik ervaar wanneer ik op de fiets mijn 
trapbeweging synchroniseer met objecten 
langs (of op) de weg. En zoals dat dan 
gaat: vanaf het moment dat ik zoiets heb 
opgeschreven, ga ik overal op letten. 

Zo hoorde ik van de week ineens een 
bekend geluid: ‘katteklop, katteklop, katte-
klop…’ Inderdaad: een paard in galop. Het 
klonk me als muziek in de oren (zelf fiets 
ik niet met oortjes in, want in combinatie 
met mijn bovengemiddelde snelheid is dat 
niet veilig). 

Het deed me ook denken aan de fameuze 
film ‘Monty Python and the Holy Grail’, die 
zich afspeelt in de Riddertijd. Bij gebrek 
aan echte paarden doen de heren net alsof 
ze op een paard zitten. Een knecht loopt 
achter hen aan met twee halve kokosnoten 
om het geluid van een paard na te doen: 
‘katteklop, katteklop, katteklop…’ (zoek op 
Youtube ‘Monty Python - Coconuts’ en je 
ziet wat ik bedoel).

Maar hee, ‘kat-te-klop’, dat zijn drie letter-
grepen, terwijl het gemiddelde paard vier 
poten, excuus benen, heeft. Hoe zit dat? 
Als muzikant moet ik daar het fijne van 
weten. 

Als je het ritme van een paard analyseert, 
dan blijkt dat de kat-te-klop-jes samen drie 
zestiende noten vormen, steeds gevolgd 
door (en dat is belangrijk!) één zestiende 
rust.

Feitelijk dus groepjes van vier, waarvan je 
er steeds drie wel hoort en eentje niet. 

Wat blijkt? Paarden zijn veel muzikaler dan 
we gedachten! In galop spelen ze ‘ghost 
notes’. Dat zijn noten die zo zacht zijn dat 
je ze niet afzonderlijk hoort, maar die je wel 
mist als ze er niet zijn. Elk vierde been dat 
op de grond landt, doet dat heel zachtjes.

Een andere (en vooruit, toegegeven, meer 
waarschijnlijke) verklaring is dat paarden 
niet zozeer muzikaal zijn, maar een domi-
nant voor- of achterbeen hebben, zoals 
mensen ook links of rechts zijn. Ze zetten 
kennelijk met één van de benen harder af 
dan met het andere, waardoor je dit hoort 
als een verschil in klank. Best logisch 
eigenlijk.  

En zo, diep in gedachten verzonken, was 
ik alweer bijna thuis. Je moet wat als fiet-
sende muzikant, als je voor de veiligheid 
geen oortjes in wil.

Katteklop

column

Jouw eigen 
opvoedstijl

Tijdschriften, boeken en ook online is er heel veel over te vinden. Ook heeft bijna iedereen 
er een mening over: Opvoeden. Een van de meest besproken onderwerpen en iedereen 
vindt zijn of haar manier toch echt de beste. Ook lijken de meeste ouders precies te weten 
hoe het moet. Niks is minder waar, volgens mij, en dat is maar goed ook!

Opvoedtwijfels zijn heel normaal en het zou heel fijn zijn als iedereen er zonder schaamte voor 
uit durft te komen dat ze het soms echt niet meer weten! Ik merk dat ouders dat lastig vinden, 
maar er wel behoefte aan hebben om hun opvoedvragen te delen. Op een manier die veilig 
voelt. Want met je opvoedbillen bloot gaan voelt wel kwetsbaar! Dan wil je graag dat de ander 
zonder vooroordelen luistert en je helpt om op je eigen manier met het probleem om te gaan. 

Vanuit je eigen opvoedstijl dus, want dat is zo belangrijk. Jij weet als ouder heel goed wat bij 
jou past en wat niet en jij kent jouw kind het beste. Het is alleen soms heel lastig om, vanuit je 
eigen onzekerheid, dicht bij jouw eigen opvoedstijl te blijven.

Maar wat is jouw eigen opvoedstijl dan? Misschien heb je daar niet meteen een antwoord op 
en dat is helemaal niet erg. Door stil te staan bij jezelf en hoe jij in elkaar zit kom je vanzelf bij 
jouw opvoedstijl uit. Wat vind jij belangrijk in het leven en hoe laat je dat zien aan je kind(eren)?

Mijn advies is dan ook: Praat met mensen in je omgeving. Vertel elkaar open en eerlijk waar je 
over twijfelt en luister naar elkaar zonder oordeel. Als je er toch niet helemaal uitkomt loop dan 
gerust binnen tijdens het Opvoedspreekuur. Ik denk heel graag met je mee!

Jolijn Monteiro
De psycholoog voor jou en jullie gezin

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

Bert 
Hendrikx
Trotse Directeur
/Eigenaar

Bestaat 
10 jaar!10 jaar!
Bestaat Bestaat Bestaat 

10
JAAR

JUBILEUM ACTIE!
ONTVANG BIJ ELKE ORDER EEN GEVULDE KOELTAS
JUBILEUM ACTIE!

E N  D AT  W I L L E N  W E  V I E R E N  M E T  E E N :

Deze actie 

loopt 

van 20 mei 

tot 20 juni

OP
=

OP

HENDRIKX-DEUREN-KOZIJNEN.NL HOOGAKKER 2A | 5527 AE HAPERT

ESBEEK - Voor de vroege vogels gaan we 
op zondag 21 mei, om 06.45 uur, op pad 
met Koen, onze ecoloog. Het broedvogel-
seizoen is in volle gang. Dat hoor je vooral 
in de vroege ochtend, omdat dan de vogels 
het actiefst zijn.

De zang van de mannetjes is op dit tijdstip 
overal te horen. Koen herkent ze aan hun 
zang en kan dus precies vertellen welke 
soorten zich op De Utrecht, De Scheidijk 1 
in Esbeek, hebben gevestigd. Koen vertelt 
niet alleen hoe je vogels kunt herkennen aan 
hun zang, maar besteedt ook aandacht aan 
gedrag, voedsel en de verschillende nesten 
die vogels maken. Tijdens de wandeling pro-
beren we veel verschillende vogelsoorten te 
zien. Hiervoor zal Koen een verrekijker mee-
nemen. Mocht u zelf een verrekijker hebben, 
breng hem dan mee! 

Enkele mooie vogels die we kunnen verwach-
ten zijn de grote bonte specht, de gekraagde 
roodstaart en de boompieper. Met wat geluk 
spotten we een raaf die zich de laatste tijd re-
gelmatig laat zien. We verzamelen om 06.45 
uur op de brink. Na afloop is er koff ie met 
koek. 

Deelname is gratis. Meld u aan via de mail: ac-
tiviteit@nbpu.nl of per telefoon: 013-2032175. 
Bent u verhinderd, dan is er een nieuwe ge-
legenheid op zaterdagavond 24 juni met een 
natuurwandeling in de avondschemer. 

www.nbpu.nl

21 mei vogelwandeling 
Natuurbegraafplaats De Utrecht

Bonte vliegenvanger (foto: Koen de Louw)
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Artistiek Knegsel bundelt zich
 Jules Keeris en J.W. Roy in nieuwe openluchtspektakel Theater ‘t Ros

Ad Keeris, voorzitter van Theater ’t Ros, 
kan het zich nog goed herinneren. Het was 
twintig jaar geleden, het eerste openlucht-
spektakel van Theater ’t Ros over de Bende 
van Stinsel was een grandioos succes ge-
worden. Zoon Jules, negen jaar toen, had 
als kasteleinszoon een kleine, maar belang-
rijke rol gespeeld in het stuk. Na afloop was 
hij in tranen, omdat hij het zo jammer vond 
dat het allemaal voorbij was. 

‘Wacht maar jongen’, zei zijn broer Sjef toen, 
‘over twintig jaar ben jij regisseur bij ’t Ros en 
ben ik voorzitter.’ Dat laatste is (nog?) niet ge-
beurd, vader Ad zwaait nog steeds de scep-
ter, maar Jules, die als theatermaker, acteur, 
cabaretier en zanger steeds meer aan de weg 
timmert, is intussen wel de regisseur van het 
nieuwe openluchtspektakel dat theater ’t Ros 
in juli zeven keer gaat opvoeren: Het lot van 
de gebroeders Hoeks.  

Extra bijzonder aan dit stuk: de muziek is 
gecomponeerd door een andere bekende 
oud-Knegselnaar, die als kind ook al op het 
toneel stond: Jan Willem Roy, beter bekend 
als J.W. Roy, singer/songwriter, dat laatste 
onder meer voor Guus Meeuwis. 

Jan Willem woont alweer lange tijd in Am-
sterdam, maar komt binnenkort terug naar 
Brabant (Waalre). Knegsel, het dorp waar hij 
opgroeide, is hem altijd blijven bekoren. Hij 
hoefde dan ook niet lang na te denken toen 
hij werd benaderd om voor de muziek te zor-
gen voor ‘Het lot van de gebroeders Hoeks’. 
Roy schreef drie nieuwe songs en maakte 
nieuwe compositie van bestaande songs.  

Vertrouwen
Al voor corona werd het verhaal van de Eer-
selse gebroeders Hoeks, die in de oorlog on-
derduikers hadden, maar werden verraden, 
door ’t Ros uitgekozen voor hun volgende uit-
daging. Een Kempisch verhaal met een tries-
te afloop – een ideaal uitgangspunt voor een 
avond drama, al is het oorspronkelijke ver-
haal, enkele jaren geleden opgetekend door 
oud-journalist Jasper van der Schoot (ook 
uit Knegsel), door scriptschrijver Glenn Mar-
kestein uit Tilburg wel enigszins geromanti-
seerd en is er ook wat humor door gelardeerd. 

‘Ik was meteen enthousiast’, vertelt J.W. Roy. 
‘Het thema vertrouwen sprak mij aan. Ik heb 
niet het hele script vooraf gelezen. Ik heb 
Jules het verhaal kort laten vertellen en toen 
ben ik aan de slag gegaan met de titelsong. 
Het is een verhaal dat niet goed afloopt, maar 
de nadruk ligt op vertrouwen.’  De broers Jan 
en Janus Hoeks vertrouwden er immers op 
dat het allemaal goed zou aflopen, nadat ze 
tegen het einde van de oorlog waren opge-
pakt en naar kamp Vught waren getranspor-
teerd. Daar werden ze echter gefusilleerd. 
Jules en J.W. kenden het verhaal vooraf niet. 
J.W. wist dat er in Eersel een straat naar de 

twee is vernoemd. ‘Maar ik had geen idee 
wie het waren, het hadden net zo goed twee 
wielrenners kunnen zijn.’ Beiden merkten de 
voorbij weken dat het verhaal bij vooral ou-
dere streekgenoten nog wél bekend is en dat 
het ook aanspreekt. 

Knegselse roots 
Al enkele maanden wordt er in Knegsel ijverig 
gerepeteerd voor het stuk. Eerst in gemeen-
schapshuis De Leenhoef, de laatste weken, 
als het weer het toelaat, op de plek waar in 
juli het stuk opgevoerd gaat worden: de tuin 
van de leegstaande pastorie in Knegsel. 

Jules heeft een stevige vinger in de pap 
gehad bij de toneelbewerking van het script. 
J.W. kijkt met bewondering naar zijn jongere  
ex-dorpsgenoot. ‘Schitterend zoals hij de 
spelers enthousiast weet te maken, want die 
beginnen toch met niets… Ze moeten pakken 
tekst van buiten leren, maar hoe dat allemaal 
in elkaar vloeit, dan merken ze pas gaande-
weg de repetities. Ook daarin komt het thema 
vertrouwen terug. Al die mensen hebben er 
het volste vertrouwen in dat het goed komt, 
dat ze samen iets moois gaan neerzetten.’ 

Dubbel mooi is dat Jules en J.W. niet de enigen  
met Knegselse roots zijn in dit vijfde open-
luchtspektakel van Theater ’t Ros. Gitarist 
Ruud van den Boogaard groeide ook in Kneg-
sel op, evenals de beide violistes Jel en Petra 
Peels. Jels zoon Joop zit achter de piano.  
Zijn veel te vroeg overleden muzikale vader 
Ab – broer van Petra - kwam ook uit Knegsel. 

‘Prachtig hoe al die artistieke figuren uit dit 
kleine dorp elkaar hebben gevonden’, vindt 
J.W. Roy. Jules Keeris kan dat alleen maar  
beamen. Dit vijfde openluchtspektakel van 
Theater ’t Ros laat opnieuw zien waarin een 
klein dorp groot kan zijn. 

www.theatertros.nl

Helft kaartjes 
al verkocht 

Het gaat hard met de verkoop van de 
kaartjes voor het Openluchtspektakel  
‘Het lot van de gebroeders Hoeks’.  
Twee weken nadat er met de verkoop is 
gestart, was de helft al verkocht. 

Wil je dit spektakel niet missen?  
Reserveer dan snel uw plek. Dat kan 
via de website van Theater ’t Ros:  
www.theatertros.nl De voorstellingen 
zijn op 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 juli.

J.W. Roy (links) en Jules Keeris aan de achterzijde van de pastorie in Knegsel, waar in juli het openluchtspektakel ‘Het lot van de gebroeders Hoeks’ zeven keer wordt opgevoerd. 
Foto: Ans Ketelaars 
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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

#4

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

2 7 1 4
9 7 6 4

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

5 2 7 2 7 2
7 4 9 6 9

9 8
7 8 5 6

2 7
3 7 4 3 9

1 4 4 5 1 4
8 1 3 9 7

3 9 6 5 8 9 8 5
5 7 2

6 9 5 2
6 3 4 5

1 7 5 7 2 8
8 1 2 1 5 8

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 20

D
em

ocracy is not a m
atter of sentim

ent, but of foresight. Any system
 that

doesn't take the long run into account w
ill burn itself out in the short

run.
-- C

harles Yost

5 7
3 9 2

4 1 7
9 1

8 3 2 4
4 6
5 4 6

9 4 2
5 8

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Water (2) 
 

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

 

Vragen:
A - De gang van zaken in de scheepvaart (3,6,2,6)
B - Hiermee schilderde Hendrik Willem Mesdag 
  zijn panorama van Scheveningen (9)
C - Dieren die je op vaartuigen aantreft, 
  net als jachthonden en zeilvliegen (11)
D - Driemaal volgens nautische wetten (12)
E - Geen kaper te zien daar (2,4,2,6)
F - Vaart die onder Latijnse vlag? (11)
G - Rechtlijnig vaarbewijs? (8)
H - Stemmig drankje (11)
I - Sportieve amfibie-auto? (9)

J - Dan heb je een spraakwaterval 
  over je heen gehad (8)
K - Verfrissende maar onaangename wasbeurt (3,5,6)
L - Dat water vormt een barrière (11)
M - Om mee te spelevaren (12)
N - Worden hierin zwemtalenten opgeleid? (10)
O - Geen fluisterboot (9)
P - Geeft in het donker een waterige reflectie (12)
Q - Uitgebreid in bad gaan (3,5,3,6)
R - Materiaal waar boten van 
  gebouwd worden (8)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Carolien van der Heijden uit Duizel

met de oplossing: 
‘hoofdinspecteur’

Carolien heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

Cryptofilippine
Water

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 20

Forecasting is very difficult, especially if it's about the future.
-- Edgar R. Fiedler

8 3
3 1 6 5 9
8 4 5

6 1 4
7 9 6 3

3 2 5
6 1 9

8 5 1 3 6
4 9

D
ub

be
l z

ie
n

VikingenVikingen

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: 

Carolien van der Heijden uit Duizel

De winnaar van vorige week is: 

Carolien van der Heijden uit Duizel

Creativiteit 
is het zien van dingen 
op een andere manier 

dan de meeste mensen.

Een jonge vrouw of....

Een jonge vrouw uit 
de Middeleeuwen, 

maar draai de 
tekening eens om. 

Wat zie je dan?
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WWW.BLADELCENTRUM.NL

VAN 13:00
TOT 17:00

KOM SHOPPEN IN HET MEEST VEELZIJDIGE CENTRUM VAN DE KEMPEN

Sniederslaan 63-65 | Bladel | Tel: 0497-382141
www.bito.nl Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Kom testrijden op een elektrische fi ets van Trek, Kalkhoff, Dutch ID, Gazelle, Sparta, Batavus of Cortina 

Er is geen mooiere manier van fi etsen 
dan elektrisch fi etsen.

DIVERSE AUTO DEALERS SHOWEN
HUN NIEUWSTE MODELLEN

HUUR/KOOP CAMPER OCCASIONS

PROEFRIJDEN OP DE
NIEUWE GENERATIE
ELEKTRISCHE FIETSEN

DESERT CHALLENGE BUGGIES

FORMULE 1 OP GROOT SCHERM
BIJ D’N BEL

DE WINKELS ZIJN OPEN EN JE
BENT NATUURLIJK VAN HARTE WELKOM
BIJ DE DIVERSE HORECAGELEGENHEDEN
OM WAT TE KOMEN DRINKEN OF
LEKKER WAT TE ETEN.

VOOR DE KINDEREN:
ZIJN ER SPRINGKUSSENS
IN BLADEL CENTRUM.

»

»
»

»
»

»

VEEL GEZELLIGE HORECAGELEGENHEDEN

ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND - KOOPZONDAG

MAKKELIJK BEREIKBAAR EN GRATIS PARKEREN!

MEER DAN 80 WINKELS IN EEN WINKELSTRAAT

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

21 MEI KOOPZONDAG

 DEALERS SHOWEN

 OCCASIONS

OP GROOT SCHERM

DE WINKELS ZIJN OPEN EN JE
BENT NATUURLIJK VAN HARTE WELKOMBENT NATUURLIJK VAN HARTE WELKOM
BIJ DE DIVERSE HORECAGELEGENHEDEN
OM WAT TE KOMEN DRINKEN OF

GRATIS ENTREE!

WWW.KEMPENEBIKES.NL

AUTO’S, CAMPERS

ELEKTRISCHE FIETSEN

EN NOG VEEL MEER

IN BLADEL CENTRUM
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Gelukkig is de winter voorbij. De komende 
maanden kunnen we weer met weinig, 
duur, gas toe. Eigenlijk zouden we deze 
zomer ons huis moeten verduurzamen 
om er voor te zorgen dat we de komende 
winter minder, liefst geen, gas meer nodig 
hebben. Maar hoe betalen we dat? 

Een gasprijs van meer dan €3,00. En de 
stroom over de €1,00. Vier keer zo duur als 
wat we gewend waren. Wat zou het fijn zijn 
als we het energieverbruik van ons huis naar 
beneden konden krijgen. Of zelfs energie-
neutraal worden. Maar dat kost veel geld. En 
die investering verdien je weliswaar binnen 
enkele jaren terug, maar het geld moet er in 
eerste instantie wel zijn.

Wat als je het geld niet op de spaarrekening 
hebt staan? Je kunt naar de bank stappen. 
Vaak kun je je hypotheek ervoor verhogen, of 
er een lening voor afsluiten. Maar een bank 
leent je niet zomaar geld. Vaak moet je een 
vast, niet te laag, inkomen hebben. Je mag 
niet te oud zijn. En de rente kan flink oplopen.

Een alternatief is het Nationaal Warmtefonds. 
Dit fonds is in 2013 opgericht en werkt in 
opdracht van de rijksoverheid. Eigenaar-
bewoners kunnen er aankloppen voor gunsti-
ge financiering van verduurzaming van hun 
huis. Daartoe verstrekt het Warmtefonds ener-
giebespaarleningen. Deze kunnen worden 
ingezet voor isolatiemaatregelen, warmte-
pompen, vloerverwarming, zonnepanelen en 
andere duurzame investeringen.

Het te lenen bedrag is minimaal €1.000 en 
maximaal €25.000, soms €65.000. Het ge-
leende bedrag moet in 7 tot 15 (soms 20) jaar 
worden terugbetaald. De te betalen rente be-
draagt momenteel iets meer dan 4%. Maar 
voor gezinnen met een laag inkomen is de 
rente 0%. En het Warmtefonds hanteert geen 
leeftijdsgrenzen.

Op de website van het Nationaal Warmte-
fonds, www.warmtefonds.nl, kunt u uitge-
breide informatie vinden en een aanvraag 
indienen. Of loop op zaterdagmorgen bin-
nen bij het Energieloket van KempenEnergie. 
Onze energiegidsen aldaar kunnen u verder 
helpen.

www.kempenenergie.nl

Verduurzaming van mijn huis? 
Niet te betalen. 
Of toch? Advies over energieverbruik

INFORMATIEF

Interesse? Stuur dan voor 29 mei 2023 je CV met motivatie in. 
Dat kan via het sollicitatieformulier op werkeninzuidoostbrabant.nl.
Kijk voor de volledige vacaturetekst op:
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www.werkeninzuidoostbrabant.nl

De Samenwerking Kempengemeenten 
is een professionele platte organisatie 
die diverse diensten verzorgt voor de 
Kempengemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, 
Oirschot, en Reusel-De Mierden. Voor ICT en 
Geo diensten komen hier de organisaties Bizob 
(regionaal inkoopbureau) en KempenPlus bij. 
Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt 
gestimuleerd. Je kunt hier zijn wie je bent.  

Wij zijn een enthousiast P&O team met 5 collega’s vallend binnen de staf.
Voor ons team zijn wij op zoek naar een: 

Ben jij cijfermatig sterk en heb je affiniteit met het digitaliseren en 
optimaliseren van HR processen ? Dan zoeken wij jou! 

• Je beschikt over een MBO+/HBO werk- en denkniveau en hebt affiniteit/
ervaring met salarisadministratie;

•  Je hebt ervaring met het inrichten van administratieve (HR) processen;
• Je beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving, zoals loonbelasting, 

CAO Gemeenten en ABP pensioen;
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met allround HR werkzaamheden 

en gemeentelijke ervaring is een pré;
• Je bent accuraat en het hebben van affiniteit met cijfers is een must;
• Je beschikt over een hands on mentaliteit en bent zelf organiserend, flexibel

en dienstverlenend;
•  Je hebt een positieve, enthousiaste persoonlijkheid en bent iemand die

makkelijk contact maakt en samenwerkt;
• Je bent vertrouwd met een E-HRM systeem, bij voorkeur YouForce van

Visma/Raet;
• Ervaring met het werken binnen een gemeentelijke organisatie en kennis

van de cao gemeenten/SGO is een absolute pré.

HR professional
20 – 24 uren per week

REUSEL - Aldona Stachowska is 65 jaar 
geworden, daarom viert zij de gelukkige 
verbintenis van haar leven en werk met een 
boek en een expositie. Beide onder de uit-
nodigende titel: ‘Aldona Stachowska intiem’.

Tijdens de expositie van 19 mei tot en met 4 
juni 2023, houdt Aldona elk weekend feeste-
lijke ontvangsten in haar atelier aan de Turn-
houtseweg 15 in Reusel (ingang achterom 
naar de tuin). De precieze openingstijden 
zijn vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur of op afspraak door de week. Meer 
informatie vindt u op aldona.dse.nl

‘Aldona Stachowska intiem’ toont verschil-
lende registers uit haar werk met een ingang 
naar haar nieuwste serie ‘De tuinen’. Het 
wordt verhelderend ingeleid door Willy Thijs, 
wetenschappelijk medewerker aan het Ge-
meentelijk Jacob Smitsmuseum Mol (B) en 
John van Maren, met zijn zesde zintuig voor 
filosoferende duiding. Het boek is voor € 25,- 
bij Aldona verkrijgbaar.

Aldona woont meer dan 30 jaar in Nederland 
en heeft jarenlang teken- en schilderlessen 
gegeven. Ze woont samen met de kunstenaar 
Jan Vosters, haar man en soulmate, in Reusel. 

Expositie en boekpresentatie 
van Aldona Stachowska

Begin april is 
in samenwer-
king met Band 
op Spanning de 
eerste Slimme 
Bandenpomp in 
onze gemeente 

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

De Slimme Bandenpomp is niet onopgemerkt 
gebleven! Zo zegt inwoner Frans van Alebeek 
over de pomp: “Ik wil jullie, bestuur en ambte-
naren, complimenten geven voor het initiatief 
van de Paal Bandenspanning. Ik heb er al 2 
keer gebruik van gemaakt!” 

Heb jij al gebruik gemaakt van de pomp?
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van 
de automobilisten na het oppompen van hun 
autobanden bij tankstations, met de verkeer-
de bandenspanning wegrijdt. Hierdoor ont-
staat er onnodig extra CO2 uitstoot. Met de 
Slimme Bandenpomp van Band op Spanning 
kun je nu schoner de weg op en voorkom je 
versleten banden. Goed voor het milieu en je 
portemonnee!

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

www.bandopspanning.nl

Plaatsing Slimme 
Bandenpomp
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TOTALE LEEG VERKOOPTOTALE LEEG VERKOOP

ALLES MOET WEGALLES MOET WEG
www.debruijnzitmeubelen.nl | Schoolstraat 29, 5541 EE Reusel 

 0497-641310 | info@debruijnzitmeubelen.nl
zo, ma, di, wo: gesloten | do: 9:00 - 18:00 | vr: 9:00 - 20:00 | za: 9:00 - 16:00

Nu 10% extra korting
op  stippenkorting

LAGE MIERDE 
- Heb je zin om 
te gaan tennis-
sen maar wil je 
niet gelijk voor 
een heel jaar 
aan een lidmaat-
schap vastzitten, 
dan kan dat bij 
TC Twisselt. Wij 

bieden namelijk de mogelijkheid van een 
zomerlidmaatschap.

Een zomerlidmaatschap is een lidmaatschap 
van 4 aaneengesloten maanden en vangt aan 
in een van de navolgende maanden: mei, juni, 
juli of augustus, dat mag je zelf kiezen. In die 
maanden kun je aan alle interne tennisac-
tiviteiten, door TC Twisselt georganiseerd, 
deelnemen maar kun je op elk gewenst mo-
ment gaan tennissen. Afhangen is bij ons niet 
nodig en heb je de beschikbaarheid over 4 
mooie banen.

De contributie voor zomerleden bedraagt 
voor de vier maanden: senioren € 60,00; juni-
oren (6 t/m 12 jaar) € 16,00 en junioren (13 t/m 
18 jaar) € 20,00. 

Indien je als zomerlid besluit na afloop van 
het zomerlidmaatschap lid te blijven, dan 
bedraagt de contributie vanaf de aanvang 
van het zomerlidmaatschap tot en met de-
cember de contributie van het gewoon lid-
maatschap. De reeds betaalde contributie 
van het zomerlidmaatschap wordt dan ver-
rekend. Voorwaarde hierbij is dan wel dat je 
het volgende jaar gewoon volledige jaar lid 
wordt. Wil je dat niet, dan kun je ook kiezen 
voor weer een zomerlidmaatschap in het 
nieuwe jaar.

Indien je als zomerlid tennisles wil nemen, 
dan kan dit ook alleen slechts eenmalig als 
zomerlid. Wil je het volgende jaar weer ten-
nisles nemen als zomerlid, dan is een gewoon 
lidmaatschap van een volledig jaar verplicht. 
Zomerleden kunnen in overleg met de ten-
nisleraar de lessen zodanig plannen dat deze 
binnen de maanden van het zomerlidmaat-
schap plaatsvinden. 

Hebben we je interesse gewekt en wil je 
meer informatie ontvangen, stuur dan een 
mail naar TCTwisselt@hotmail.nl. Wij sturen 
je dan een aanmeldingsformulier. We hopen 
je te mogen verwelkomen bij TC Twisselt.

Zin om vier 
maanden te 
gaan tennissen?
Kom dan naar TC Twisselt in Lage Mierde

LAGE MIERDE - Melkveehoudster Mariëtte 
Meulenbroeks uit Lage Mierde weet op 
voorhand dat ze een heftige week tege-
moet gaat tijdens Alpe d’HuZes in Frank-
rijk: “Maar ik heb er ontzettend veel zin in.” 
Meulenbroeks gaat met 14 familieleden en 
vrienden het laatste weekeinde van mei 
richting Frankrijk om op 1 juni de beruchte 
Alpe d’Huez zo vaak mogelijk te beklimmen. 

In gedachten neemt ze haar zwager Pieter 
mee die vorig jaar, een half jaar na de con-
statering van kanker, op 17 juli overleed. Ook 
zal Mariëtte, de maar 23 jaar geworden zoon  
van een goede vriendin, met zich meedragen. 
Deelname aan Alpe d’HuZes speelde nadat 
ze zelf genas van borstkanker al eerder door 
het hoofd: “Ik ben een aantal jaar geleden al 
eens bij een bijeenkomst van BIG Challenge 
geweest maar die ervaring was toen zo heftig 
dat ik het niet aan kon om mee te doen. Maar 
nadat ik vorig jaar Vrijthof-Vrijthof (tocht van 
Vrijthof Maastricht naar Vrijthof Hilvaren-
beek) liep en kort daarna mijn zwager over-
leed, was de beslissing snel genomen. Zijn 
vriendin stelde voor om mee te doen, we 
gaan er nu vol voor.”

Samen met haar man Wil en de vriendin 
van Pieter ontstond al snel een groep fami-
lieleden en vrienden, in totaal 15 man van 15 
tot 67 jaar oud. Gezamenlijk zijn veel acties 
georganiseerd om zoveel mogelijk sponsor-
geld bij elkaar te krijgen. “We zaten al snel 
bij elkaar en dan komen de plannen vanzelf. 
We hebben een wandel- en fietstocht geor-
ganiseerd, dineravonden bij een lokaal res-
taurant de Bijenkorf, een tonpratersavond, 

sponsorloop en met Koningsdag hebben 
we nog zo’n € 1.200,- opgehaald met de ver-
koop van hamburgers en het bemannen van 
de gaderobe”, somt Mariëtte op. Dat de twee 
gevormde teams alles samen doen blijkt wel 
uit de gezamenlijke rekening waar opgehaald 
geld op gestort wordt: “Zelf hebben Wil en ik 
ons streefbedrag al behaald. Zo heeft bijvoor-
beeld Alfa-Koeling, waar mijn zwager werk-
te, € 3.000,- gesponsord. Een superbijdrage! 
Het geld dat met groepsacties is opgehaald 
verdelen we straks over de rest, zodat ieder-
een zo dicht mogelijk bij het streefbedrag van 
€ 5.000,- komt.” 

Het trainen is voor Mariëtte best goed te 
combineren met de werkzaamheden op het 
melkveebedrijf. Vaak wandelt ze een flinke 
tocht tussen de dagelijkse melkbeurten. Op 
30 april was de aftrapbijeenkomst van Alpe 
d’HuZes in Papendal. Aansluitend werd een 
spontane trainingswandeling rond de Post-
bank gemaakt. Over de koeien thuis hoefde 
Mariëtte zich geen zorgen te maken: “Onze 
zoon Dries en zijn vriendin nemen op dit 
soort dagen, en straks met de week dat wij in 
Frankrijk zijn, met alle plezier het werk over. 
Maar die twee uurtjes per melkbeurt zijn voor 
mij ook eigenlijk mindfulness momentjes. Die 
zal ik in Frankrijk wel gaan missen, vooral 
omdat ik een heel hectische week tegemoet 
ga.”

Mariëtte en Wil nemen met het team Strong-
2Gether deel aan het grote agri- en foodteam 
BIG Challenge. Dit jaar telt BIG Challenge 250 
deelnemers. In totaal is er al bijna € 850.000,- 
opgehaald!

“Het wordt heel heftig 
maar ik heb er veel zin in”
Melkveehoudster Mariétte Meulenbroeks uit Lage Mierde 
neemt deel aan Alpe d’HuZes op 1 juni

Foto: Sharon van Dommelen
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de reuzenaronskelk 
ook wel de ‘lijkbloem’ 

wordt genoemd? 
Tijdens de bloei trekt hij 
namelijk insecten aan door 

een rottingslucht te 
verspreiden. De bloem kan 
wel drie meter hoog worden 
en begint met een grote 

opgerichte kolf, die zich 
na een paar dagen opent en 

de geur verspreidt. 
Na de bloei ontspruit er 

uit de ondergrondse knol een 
lange steel met een blad. 

Dat blad sterft elk jaar af 
en komt dan opnieuw op. 
Na zo’n vier jaar heeft 
de knol genoeg energie 
opgeslagen en kan hij 

opnieuw bloeien.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

in de regio

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week 
PC55 bezorgen?

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

• Hoogeloon
   omgeving Volderstraat & 
   Valensplein

• Vessem
   omgeving Putterstraat & 
   omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

Mijn duim gaat omhoog voor de vrijwilligers die elke 
week op pad gaan met de duofietsen in Bladel. Het is fan-
tastisch om mee te gaan. Je ziet weer eens een andere 
omgeving en er is gezellige buurt onderweg. Ga zo door 
en graag tot een volgende keer.

Els

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

Mijn duim staat omhoog voor de passanten die op 
vrijdagmiddag 5 mei ondersteuning verleenden na mijn 
ongeluk met de fiets op Dalem. Zij regelden de veiligheid, 
ondersteunden mij en bleven bij mij tot de ambulance ter 
plekke was. Zij verdienen een lintje!

Gustaaf van Uijthoven

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

Een hele dikke duim omhoog. Hartstikke bedankt voor de organisatie van de reünie van de 
Middelbare Landbouw School uit Eersel. 50 jaar geleden of meer zwaaiden wij daar af!  Een 
leuk weerzien was het en goed verzorgd. Namens allemaal, maar vooral van de 4 uit Reusel, 
die met vallen en opstaan, een duik in de sloot en veel geslinger toch heel thuis zijn gekomen. 

Familie Jansen

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

Onze duimen staan omhoog. Bedankt Lensheuvel voor het mooi versieren van de straat ter 
gelegenheid van de 100ste verjaardag van tante Jo. Ook de catering bij de onthulling van het 
bankje was perfect!

Familie Pluyms en Wouters

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

Onze duim gaat omhoog voor de leuke, kleurrijke eendenhuisjes bij ût Dierenwaike in Hapert. 
Wat fijn om te zien dat een grote groep vrijwilligers ût Dierenwaike zo goed onderhouden. 
Ga zo door!

Een gezin uit Hapert

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

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 
hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met 
uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog
de

 d
ui

m

HAPERT - Dit jaar or-
ganiseert EHBO Ha-
pert weer hun jaarlijk-
se pleisteractie door 
huis-aan-huis te col-
lecteren.

Door middelen van deze collectie kunnen 
wij als EHBO-vereniging onze spullen blij-
ven betalen en cursus van onze leden op peil 
houden. Zodat wij als vereniging vakkundi-
ge EHBO leden hebben en kunnen blijven 
ondersteunen bij evenementen in ons eigen 
dorp en de Kempen. 

De collecteweek is van zondag 21 t/m zater-
dag 27 mei. Er wordt door eigen leden van 
de EHBO gecollecteerd. Als dank krijgt de 
bewoner bij financiële bijdrage een pleister 
aangeboden!

Pleisteractie 
EHBO Hapert

ZONDAG 21 MEI
BEZOEKTUIN DOOR 'T POORTJE
Locatie: Vessemseweg 15, Hoogeloon.
Tijd: 10.00-17.00 uur. Entree: € 1,00.
Open tuin met expositie en inloopworkshop
Encaustic Painting, schilderen/sjabloneren
met bijenwas! 

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.

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

EXPO VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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Toezichthouder speeltuin de 
Hofstad in Bladel
Je opent en sluit de speeltuin en houdt toe-
zicht. Ook zorg je voor koffie en thee, water en 
ranja en laat alles schoon achter. De kinderen 
moeten zich aan de regels van de speeltuin 
houden voor ieders veiligheid. Je bent dan 
ook een betrokken persoon die goed met  
kinderen kan omgaan. 

De speeltuin is geopend van 1 mei tot 1 okto-
ber op ma t/m vrij van 18.00-20.00 uur en op 
woensdag van 14.00-16.00 uur. Jouw toezicht-
uren worden in overleg bepaald.

Meer informatie bij Ursula Verberk, e-mail 
toezichthofstad@hotmail.com

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

Stichting Hapert Actief zoekt 
fietsvrijwilligers 
Van april tot oktober fietsen we met onze 
gasten uit Hapert, die niet meer zelfstandig 
kunnen fietsen, op een duo- of rolstoelfiets. 
De gasten worden omstreeks 13.00 uur thuis 
opgehaald. Gezamenlijk vertrekken we vanaf 
MFA Hart van Hapert voor een gezellige fiets- 
tocht met onderweg 1 of 2 keer een terras-
je. Terugkomst is uiterlijk om 17.00 uur bij de 
MFA, waarna de gasten weer thuisgebracht 
worden.

Samen maken we veel mensen blij met een 
gezellig en sportief middagje uit! Fiets jij 
mee? 

Info bij Henk van de Ven: bel 06-3002 7075 of 
mail naar info@samenfietsenhapert.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

Ben jij enthousiast en heb je feeling met interieur?

Dan komen wij graag met jou in contact.
Uren in overleg.

Voor meer info tel: 0497 - 641798
of mail: info@cashencarrytextiel.nl

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

Collega gezocht!
Voor ons verkoopteam.

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 27 mei is het weer dan-
sen voor 50-plussers in d’n Aach-
terûm te Reusel.

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

Van harte welkom!

Van 30 mei tot en met 3 juni vindt er een 
oefening plaats van de Koninklijke Land-
macht. Praktisch gezien houdt dit in dat 
de militairen te voet en met voertuigen 
diverse verkennings- en bewakingstaken 

uitvoeren. Deze activiteiten zullen voorna-
melijk in de nacht plaatsvinden.

Voor algemene klachten (zonder schade) kun 
je contact opnemen met de Sectie Commu-
nicatie van 13 Lichte Brigade via Communi-
catie.13LTBRIG@mindef.nl. Mocht er schade 
ontstaan door deze oefening, dan kun je dit 
(onder vermelding van kenteken voertuig, 
datum en tijd, plaats en soort schade) melden 
aan Sectie Claims Ministerie van Defensie, 
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, tel. 030-
2180420, e-mail: JDVclaims@mindef.nl.

30 mei t/m 3 juni militaire oefening

Komt jouw kind 
in het school-
jaar 2023/2024 
in aanmerking 
voor leerlingen-
vervoer naar 

school? Vraag dit dan in mei 2023 (uiterlijk 
vóór 1 juni) aan.

Let op: het aanvraagformulier wordt niet auto-
matisch toegezonden. Het aanvraagformulier 
kan vanaf nu digitaal worden ingevuld op de 
website. Ga hiervoor naar www.reuseldemier-
den.nl/leerlingenvervoer. Of vraag het formu-
lier aan via leerlingenvervoer@reuseldemier-
den.nl. Ook als jouw kind al gebruik maakt 
van leerlingenvervoer moet je dit ieder jaar 
opnieuw aanvragen. Zonder de aanvraag kan 
er namelijk geen vervoer worden geregeld.

Heeft jouw kind nog niet eerder gebruik ge-
maakt van leerlingenvervoer? Dan neemt een 
medewerker van het Loket van A tot Z con-
tact met je op als je de aanvraag hebt inge-
diend. Zij maken dan een afspraak om samen 
met jou de persoonlijke situatie rondom jouw 
kind te bespreken. Wanneer jouw kind al 
langer gebruik maakt van leerlingenvervoer, 
dan wordt na de aanvraag beoordeeld of een 
nieuw gesprek nodig is.

Dien aanvraag 
leerlingenvervoer 
in vóór 1 juni

Markt 4, Hapert
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6.000 m² COMPLETE WONINGINRICHTING

ALLES WORDT DOOR ONS GEMETEN EN GEÏNSTALLEERD

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE
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MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

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

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

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

s e l e c t s t o r e

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

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.pro�ta.nl
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Koopzondagen:
kijk op www.lineo.nl

/openingstijden

Gun jezelf het voordeel van een Auping 
tijdens de Lekkere Lenteweken.

voordeel
Superzacht

op al onze bedden en
      maatmatrassen

Gestelsestraat 59, Aalst - Waalre  |  profita.nl
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De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

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

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

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

Alles thuis
geleverd en 
vakkundig
gemonteerd.

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Een kleine tien jaar geleden 
werden er bij het Pius X-College plannen 
gemaakt voor een kinderboerderij met 
milieu-educatiecentrum. De beoogde lo-
catie ging niet door, maar Wil Broos, voor-
malig directeur, werd geattendeerd op het 
project dat later De Groene Long zou gaan 
heten. Hij zag de kans, pakte deze en zo 
kwam het dat, zodra de dierenverblijven 
klaar zijn, het Groenonderwijs van PRO en 
VMBO van start gaat aan de Postelweg in 
Bladel. Een gesprek met docenten Niels en 
Leonie Willems.

Niels: “We zagen een kinderboerderij met 
milieu-educatiecentrum voor ons. Zo ver 
zijn we ‘nog’ niet, maar dat wil niet zeggen 

dat de ontwikkeling gestopt is. We gaan nu 
van start met het onderwijs tussen de dieren 
en de vrijwilligers: precies zoals het volgens 
ons zou moeten zijn. Onderwijs midden in de 
samenleving krijgt daarmee meer context.” 
Leonie vult aan: “Het  is niet alleen voor leer-
lingen goed; ook docenten vinden verdieping 
in deze manier van lesgeven. We zijn blij met 
onderwijs op deze locatie, verbinding zoe-
kend met de samenleving. Ik ben ontzettend 
blij dat we nu echt van start kunnen.”

De Groene Long heeft een groot praktijklo-
kaal gekregen, waarin ruimte is voor de kleine 
dieren. “Hier komen de reptielen en de knaag-
dieren”, legt Niels uit. “De verzorging van deze 
dieren is doordeweeks de verantwoordelijk-
heid van de leerlingen en in de weekenden en 
schoolvakanties krijgen we hulp van oud-leer-

lingen Saar en Rob. Zij doen allebei de oplei-
ding Dierverzorging en zij voelen nog steeds 
de band met het Pius X-College. We zijn er 
dankbaar voor. Om die verbinding gaat het 
wat ons betreft. Eén ruimte van het gebouw 
is bestemd als bezoekersruimte. Leonie: “Het 
kan zijn dat daar een kopje koff ie wordt ge-
schonken en natuurlijk mogen bezoekers vra-
gen stellen aan onze leerlingen. Die kunnen 
overigens overal zijn: in het klaslokaal maar 
zéker ook in de weides bij de dieren. Waar het 
nodig is, helpen we elkaar en dat maakt het 
project nu al tot een succes.”

Het onderwijs start binnenkort en er zijn nog 
tal van werkzaamheden die gedaan kunnen 
worden. Niels: “We maken nog een groot ko-
nijnenverblijf; de dieren zullen binnen en bui-

ten hun vertier kunnen vinden. Er komt nog 
een aantal insectenhotels. Die zijn ontworpen 
voor een project van de gemeente Bladel, in 
samenwerking met Blauwgroen Bladel; met 
een subsidie hebben we het benodigde ma-
teriaal kunnen kopen en nu staan ze er bijna.” 
Reserveren hoeft niet: bijen, wespen en ande-
re nuttige dieren kunnen gewoon inchecken. 

Klaar is De Groene Long nog niet. Leonie: 
“We zien de toekomst erg positief in; deze 
locatie zal het Groenonderwijs een enorme 
boost gaan geven. Kijk maar eens om je heen. 
Hoe prachtig het nu al is en dat wordt alleen 
maar mooier. Er wordt gezegd dat jongeren 
teveel op hun schermen zitten. Kijk hier eens 
naar, dat weidse uitzicht: wat mij betreft is dat 
al het scherm dat de jeugd nodig heeft.”

Een boost aan het Groenonderwijs

Het onderwijs start binnenkort en er zijn nog tal van werkzaamheden die gedaan kunnen worden. Niels: “We maken nog 
een groot konijnenverblijf; de dieren zullen binnen en buiten hun vertier kunnen vinden. Er komt nog een aantal insecten-
hotels. Die zijn ontworpen voor een project van de gemeente Bladel, in samenwerking met Blauwgroen Bladel; met een 
subsidie hebben we het benodigde materiaal kunnen kopen en nu staan ze er bijna.” 
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Kent u iemand die een lintje verdient?

Op 6 mei waren de heer en mevrouw 
Van de Brande-Van de Zande 65 jaar getrouwd. 
Burgemeester Van Beek bracht hen een bezoek. 
Van harte gefeliciteerd aan het briljanten paar!

Afgelopen 26 april vond de jaarlijkse lintjesregen 
van 2023 plaats. Ken je een vrijwilliger die een 
lintje verdient? Dan kun je alvast iemand 
voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding 
voor de lintjesregen van 2023. 

Koningsdag 2024 lijkt misschien ver weg, maar de 
voorbereidingen voor het toekennen van Koninklijke 
onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen 
binnenkort weer. Als je vindt dat iemand in jouw 
omgeving in aanmerking komt voor een Koninklijke 
onderscheiding, kun je een aanvraag indienen bij de 
burgemeester. Om een Koninklijke onderscheiding te 
verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeenschap 
(maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of 
sportief terrein) belangrijk. Verenigingen, instellingen en 
maatschappelijke organisaties spelen daarom een 
belangrijke rol bij het indienen van aanvragen.

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in 
aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten 
voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die 
actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet alleen 
bestuurders komen in aanmerking, maar ook mensen 
die door hun inzet verenigingen draaiend houden. Een 
Koninklijke onderscheiding kan worden toegekend bij 
Algemene Gelegenheid (Koningsdag) of bij een 
bijzondere persoonlijke gelegenheid (bijvoorbeeld een 
jubileum).

Hoe draagt u iemand voor?
Een aanvraagformulier voor een Koninklijke 
onderscheiding kun je downloaden via www.lintjes.nl of 
opvragen bij het bestuurssecretariaat (telefoon 088-
4970555). Bij de aanvraag moet uitgebreid vermeld 
worden waarom de betreffende persoon wordt 
voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving van de 
verdiensten en de tijd die hieraan besteed wordt is erg 
belangrijk. Daarnaast dient dit te worden ondersteund 
door de betreffende organisatie. Het is belangrijk dat je 
de volledige persoonsgegevens en jouw relatie tot de 
betrokkene hierbij vermeldt. Het invullen van een 

voorstelformulier vergt tijd en de nodige inspanning. 
Het indienen van een aanvraag betekent niet 
automatisch dat de onderscheiding ook wordt 
toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag 
zorgvuldig en stuurt deze met zijn advies naar de 
Commissaris van de Koning. Daar wordt de aanvraag 
bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel van de 
Civiele Orden. Deze commissie brengt uiteindelijk advies 
uit aan de Koning.

Termijnen waarmee u rekening moet houden
De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ afgehandeld 
worden. Een lange periode van voorbereiding en 
behandeling is nodig. Dit betekent dat:
•  je de aanvraag voor Koningsdag 2023 vóór 1 juli 2023 

moet inleveren bij de gemeente;
•  de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke 

gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum van 
uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.

Informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van een 
Koninklijke onderscheiding kun je contact opnemen met 
het bestuurssecretariaat van de gemeente Bladel. 
Daarnaast kun je de volgende websites raadplegen: 
www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 2 mei 2023 de volgende besluiten 
genomen:

Bestemmingsplan Troprijt 10, Bladel
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1.  Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het 

verhaal van kosten anderszins is geregeld;
2. De concept Nota zienswijzen vast te stellen;
3.  Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, met 

inachtneming van de wijzigingen uit de Nota 
zienswijzen.

Bijdrage kosten coördinatie project “Kabel 
TenneT Eindhoven - Zuid - Hapert”
Er wordt bijgedragen aan de financiering van de door 
de MRE in te huren coördinator voor het project met 
€ 5.072,-.

CVS Jaarverantwoording kinderopvang 2022 
1. Vastgesteld;
2. Ingediend bij de Onderwijsinspectie;
3.  Wordt ter kennisname aangeboden aan de 

gemeenteraad.

Plan van aanpak vergunninghouders
Vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomsten met het 
Bovenregionaal ExpertiseNetwerk Jeugdhulp 
Brabant/Zeeland t.b.v. aanvraag middelen 
doorontwikkeling Regionaal Expertise Team (RET) 
en Regionaal innovatiebudgetafspraken 2023
1.  De burgemeester aan wethouder Toub van de 

gemeente Eindhoven volmacht te verlenen, om 
namens de gemeente Bladel de 
samenwerkingsovereenkomst “1 januari 2023 t/m 
31 december 2023” te ondertekenen, en;

2.  De burgemeester aan wethouder Toub van de 
gemeente Eindhoven volmacht te verlenen, om 
namens de gemeente Bladel de 
samenwerkingsovereenkomst “1 januari 2023 tot en 
met 31 december 2024” te ondertekenen, zodat 
middelen vanuit het Bovenregionaal Expertise 
Netwerk Jeugd Brabant/Zeeland aangevraagd 
kunnen worden.

Wijzigingsplan “De Uitgang 19 Bladel”
1. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld;
2. het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld.

KBP opheffingsbesluit / liquidatieplan / financiële 
stukken
1.  Burgemeester en college besluiten, ieder voor zover 

het hun bevoegdheid betreft, tot opheffing van de 
GR KBP per 1 januari 2024.

Daarnaast wordt ingestemd met het raadsvoorstel en 
concept raadsbesluit en hiermee de raad voor te stellen 
om:
2.  Geen zienswijze in te dienen op de 

begrotingswijziging 2023;
3.  De jaarrekening 2022, het jaarverslag 2022 en 

memo grondexploitatie maart 2023 van het KBP 
voor kennisgeving aan te nemen;

4.  Te besluiten tot opheffing van de GR KBP per 
1 januari 2024;

5.  Toestemming te verlenen aan de burgmeester en het 
college van burgemeester en wethouders om te 
besluiten tot opheffing van het KBP per 
1 januari 2024.

Beantwoording raadsvragen ex art. 41 Rvo 
inzake glasvezel buitengebied
De raad wordt geïnformeerd.

65-jarig huwelijk65-jarig huwelijk
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 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
•       De Bonkelaar 3, slopen van de vloer en het 

verlengen van de keuken;
•       Oude Provincialeweg 69B, schuur verhuren als 

B&B faciliteit.

Bladel
•       Neterselseweg 6, verlenging van bewonen 

bijgebouw tot 8 juni 2023.

Hoogeloon
•       Casterseweg 1, wijzigen van de voorgevel en 

plaatsen nieuwe kozijnen aan de voorgevel.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       Jacques Perklaan 5, kunststoffen muur vervangen 

met bakstenen;
•       Heeleind 87, verbouwen bijgebouw tot woning.

Melding

Hapert
•       De Pan 15, AIM melding: plaatsen propaantank.

Vastgesteld wijzigingsplan 
“De Uitgang 19 Bladel” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het wijzigingsplan “De Uitgang 19 
Bladel” is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de wijziging van 
de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf 2’ naar de 
bestemming ‘Bedrijf’. Het is gelegen op De Uitgang 19, 
5531 NM te Bladel. Het bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding. Tegen het plan zijn geen 
zienswijzen ingebracht, waardoor het plan niet is 
gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief 
bijbehorend collegebesluit gedurende zes weken van 
19 mei 2023 t/m donderdag 29 juni 2023 ter inzage bij 
het KCC. Je kunt de stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college 
kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging t/m donderdag 29 juni 2023. Het 
beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag). 

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking m.i.v. 30 juni 
2023. Het instellen van beroep schort de werking van 
het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld, 
kan bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State om 
voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet 
in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit wijzigingsplan kun je 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Publicatie Inzameling oude 
metalen Buurtvereniging 
De Vliegert 

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat zij op 4 mei 2023 als inzamelaar van oude metalen 
hebben aangewezen:

De buurtvereniging De Vliegert, p/a Lindenstraat 14, 
5527 HN Hapert, op zaterdag 16 september 2023 van 
10.00 tot 12.00 uur in de straten: De Vliegert, 
Lindenstraat, Antoon Schildersstraat, De Ploeg, De 
Voren, Joseph v. Dingenenstraat, Korenveldstraat, 
Schoolstraat (gedeelte tussen Lindenstraat en vd 
Elsenstraat) in Hapert. Het besluit is verzonden op 
5 mei 2023.

Bezwaar
Als je door het bovenstaande besluit rechtstreeks in je 
belang wordt getroffen, kun je een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 
5530 AA  Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van 
verzending van het besluit. In je bezwaarschrift moet 
staan tegen welk besluit je bezwaar maakt en waarom. 
Verder moet je je naam, adres, telefoonnummer en de 
datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de 
werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt 
je aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. Zo’n verzoek kun je alleen 
indienen als je ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter 
bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden 
getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van het 
besluit voor jou onherstelbare gevolgen kan hebben.

Je moet het verzoek sturen naar de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s 
Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s Hertogenbosch. Je moet een kopie van het 
bezwaarschrift meesturen. Voor deze procedure bij de 
rechtbank bent je griffierecht verschuldigd.

Je kunt het verzoekschrift om een voorlopige 
voorziening ook digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet je wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt je 
meer informatie.
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DITZIT.NL
Dinsdag t/m zaterdag

10.00-17.00 uur

Familie bedrijf

250 stoelen direct uit voorraad en
snel geleverd

Altijd direct de beste prijs
en inzichtelijk op onze website

Nederlandse merken
De Toekomst

Gealux - Dat Zit!
Maat xs-XXL

Ook voor banken, eetkamerstoelen
en bijzettafels

Dorpsstraat 15 Riethoven
Voor de deur parkeren

040-2013103
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Zwemmen
Oktober Bladel

Zwemmen
Oktober Bladel

Elke vrijdag Elke vrijdag

Zwemmen
Oktober Bladel

Elke vrijdag

Zwemmen
Oktober Bladel

Elke vrijdag

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

REUSEL - Op woensdag 3 mei is bij de ves-
tiging van Jan Linders in Reusel de statie-
geldactie afgesloten voor WensAmbulance 
Brabant. Die haalde in totaal € 286,80 op, 
zodat WensAmbulance Brabant haar hoog 
gewaardeerde vrijwilligers kan continue-
ren.

Deze stichting brengt terminaal zieke men-
sen, die niet of nauwelijks mobiel zijn, overal 
in Nederland of daar buiten naar toe om zo 
zijn of haar laatste wens te vervullen. 

Dat wordt belangeloos en kosteloos gedaan 
door de 60 chauff eurs en ca. 100 verpleeg-
kundigen die dag en nacht klaar staan om 
dat uit te voeren. En omdat het gratis is, is het 
voor WensAmbulance Brabant van levens-
belang  dat zij dit soort acties worden ge-
steund.

Voorbeelden van wensreizen zijn een mu-
seumbezoek, Efteling, familiebijeenkomst, 
strand en (oud) woonplaatsen, Dolfinarium, 
kraambezoek of wat dan ook. Niets is voor de 
160 vrijwilligers te gek of te lang. 

WensAmbulance Brabant beschikt over 5 
supermodern uitgeruste wensambulances 
die over Brabant zijn gestationeerd. Een 
mailtje naar www.wensambulancebrabant.nl 
en de ambulance met zijn vrijwilliger kan bij 
wijze van spreken de andere dag al voor de 
deur staan. Schroom niet om contact op te 
nemen, want nog te veel mensen overlijden 
zonder dat ze alles goed konden afsluiten.

WensAmbulance Brabant dankt de klanten 
van Jan Linders in Reusel hartelijk voor hun 
donatie!

Succesvolle statiegeldactie 
voor WensAmbulance Brabant De politie ziet de 

laatste tijd een 
toename van 
diefstallen van 
k ata l y s ato re n 
in de gemeente 
Eindhoven en de 

gemeenten daaromheen. Deze katalysato-
ren worden met name weggenomen onder 
auto’s van het merk Toyota, typen Prius en 
Auris. De politie onderzoekt deze zaken en 
kijkt of er een onderling verband is.

De politie komt graag in contact met men-
sen die slachtoff er zijn geworden van diefstal 
van hun katalysator, maar nog geen aangif-
te hebben gedaan. Ben je gedupeerd? Bel 
0900-8844 voor het maken van een afspraak 
of kom langs op het politiebureau in Eersel.

Preventietips
-  Zorg dat het alarm van de auto aan staat. 

Heb je geen alarmsysteem, overweeg er 

een te installeren.
-  Heb je een oprit? Zet je auto op de oprit en 

zorg dat de oprit verlicht is.
-  Parkeer je voertuig in het zicht van een ca-

mera of op een verlichte plek.

Wat kun je nog meer doen?
-  Heb je camerabeelden? Bijvoorbeeld van 

een Dashcam, Ring deurbel of van je auto 
zelf? Laat het ons weten.

-  Heb je een auto met camerasysteem? Zet 
het camerasysteem dan altijd aan. Dat kan 
later heel handig zijn (b.v. voor onderzoek).

-  Bewaar je keyless-entry op een veilige 
plek (ver van auto, in een metalen blik of 
RFID-sleutelhoes).

Tot slot nog de belangrijkste tip
Zie je  iets verdachts (denk aan onbekende 
personen die enige tijd in de avond of nacht 
tussen of bij auto’s staan)? Bel 112! Jouw mel-
ding kan het verschil maken tussen een aan-
houding op heterdaad of niet.

Toename diefstal katalysatoren
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Word jij de nieuwe 
ster van Oranje?

Wil jij graag sportief bezig zijn in teamverband en nieuwe 

vrienden maken?
Wil je het gras aan je schoenen en het krijt aan je sokken?

Wil jij die mooie passeerbeweging leren en die bal tegen 

de touwen trappen?
Ben jij onze nieuwe topscorer, superverdediger of spelbe-

palende middenvelder?
Zorg jij ervoor dat andere kunnen uitblinken of houd je 

liever de ballen tegen als keeper?
Of wil je gewoon lekker elke zaterdag tegen de bal trappen?

Dan ben jij degene die we zoeken!!

Want voor iedereen is er een rol op het voetbalveld!

Begin je voetbalcarrière bij vv Hapert en als je goed je best 

doet ben jij misschien straks de nieuwe ster van Oranje!

Meldt je aan als nieuw lid via de website www.vvhapert.nl of 

vraag informatie op via secretariaat@vvhapert.nl

Vrijblijvend een keer meetrainen is altijd mogelijk. 

Vraag naar de mogelijkheden.

vv Hapert
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

REUSEL - MTC de Bourgondiërs is een 
motorclub van een aantal enthousiaste 
motorrijders uit Reusel-De Mierden die 
jaarlijks zelf een aantal tochten rijden. 
Deze tochten vinden vooral plaats in de 
grensstreek Brabant, Limburg en België, 
maar ook enkele tochten voeren richting 
andere windstreken.

Om dit enthousiasme te willen en te kunnen 
delen met collega motorrijders organiseert 
MTC de Bourgondiërs op zondag 4 juni hun 
12e  toertocht, waarbij inschrijving voor ieder-
een die interesse heeft mogelijk is.

De tocht van 4 juni is ruim 200 km en vertrekt 
vanaf Eetcafé-Feestzaal De Klok, Turnhout-
seweg 32  in Reusel. Route is verkrijgbaar op 
Garmin en TomTom en de rit is niet op rol ver-
krijgbaar. Vertrek is tussen 08.30 en 12.00 uur. 

Kosten inschrijving: individueel € 7,00 en duo 
€ 14,00 (rijder + passagier). Dit inclusief kof-
fie/thee + broodje frikadel of kroket. Deelna-
me is op eigen risico! E-mail: info@MTCde-
bourgondiers.nl en voor meer informatie zie:

www.mtcdebourgondiers.nl

MTC De Bourgondiërs 
organiseert op 4 juni
12e toertocht

Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

VANAF
€ 2699,-

Trek Verve 2+ 
•  Sportief lichtgewicht E-bike met alu frame
•  Zeer krachtige Bosch Performance 

middenmotor 65Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 

verende zadelpen
•  Zeer krachtige schijfremmen
•  Bosch Intuvia middendisplay
•  Accukeuze 300-400-500 Wh

Direct uit voorraad leverbaar!!

Trek E-bikes: de lichtste, sportiefste en sterkste...

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

Direct uit voorraad leverbaar!!

Je vind het niks of je kunt er geen genoeg 
van krijgen. Er lijkt niets tussenin te zitten. 
Een poke-bowl en/of sushi is voor de 
liefhebbers. Deze versie is redelijk snel 
gemaakt met in de supermarkt makkelijk
verkrijgbare ingrediënten en is minder prijzig
dan de Hawaiiaanse versie met o.a. tonijn en
avocado. Bovendien kun je de zalm bij mooi
weer op de BBQ bereiden en de bowl buiten 
in het zonnetje opeten.

Uiteraard is het helemaal aan te passen naar je 
eigen smaak door b.v. kip of falafel te gebruiken 
i.p.v. vis, of andere groenten en fruit toe te voegen.
Maak er je eigen bowl van!

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

Poke Bowl
Ingrediënten
•  250 gr sushirijst
•  1 el sushi-azijn
•  1 tl suiker
•  1 courgette
•  bosje radijsjes
•  1 klein blikje mais
•  4 moten zalm
•  peper-zout-knoflook
•  (Zaanse) mayonaise
•  teriyakisaus saus
•  tube wasabi
•  sesamzaadjes
•  furikake kruiden of nori vel

•  bosje radijsjes
•  1 klein blikje mais
•  4 moten zalm
•  peper-zout-knoflook
•  (Zaanse) mayonaise
•  teriyakisaus saus
•  tube wasabi
•  sesamzaadjes
•  furikake kruiden of nori vel

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

Bereiding
Kook de sushirijst volgens de verpakking en breng op smaak met de sushi-azijn en suiker. Laat dit goed afkoelen. Maak 
de radijsjes schoon en snijd de courgette en radijsjes in kleine blokjes. Laat de mais uitlekken. Kruid de moten zalm met 
peper, zout en knoflook vlokken of een teentje geperste knoflook. Bak de moten in een koekenpan op hoog vuur, in een 
eetlepel olie. Bak ze ongeveer 5 minuten op de huid. Draai ze om en bak op klein vuur nog 2 minuten met de deksel op de 
pan. Vermeng ondertussen 4 el mayonaise met een theelepel wasabi pasta en 2 eetlepels water. Bouw nu je poke-bowl op. 
Schep eerst de rijst in de kom. Drizzel hier wat van de aangemaakte mayonaise overheen en bestrooi met sesamzaadjes. 
Leg hierop de groenten elk in een soort vakje. Haal de zalm van de huid en leg deze in het midden. Druppel hier nog wat 
van de teryakisaus overheen en bestrooi met de furikake kruiden of verkruimel een nori vel.

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

GGD Brabant-Zuidoost gaat de vaccinatie-
locatie Eindhoven verbouwen. Het vacci-
natiepaviljoen gaat in afgeslankte vorm 
weer open op dinsdag 23 mei, om 08.45 
uur. 

Verbouwing vaccinatielocatie Eindhoven 
“De afgelopen maanden hebben we de vac-
cinatiecapaciteit teruggeschroefd, onder an-
dere in bezetting en openingstijden. Omdat 
er geen nieuwe vaccinatieronde komt dit 
voorjaar, schalen we nu de vaccinatielocatie 
aan de Antoon Coolenlaan verder af. Als de 
opdracht van de minister eventueel wijzigt 
voor het najaar, kunnen we de capaciteit 
hier snel weer opschroeven als dat nodig is,” 
vertelt Miranda Stellink, Manager Publieke 
Gezondheid Infectieziektebestrijding van 
GGD Brabant-Zuidoost. 

Overige afschaling coronadiensten 
Alle testlocaties van GGD BZO zijn defini-
tief gesloten. Vakantiegangers die een co-
ronatest nodig hebben voor hun reis, kunnen 
hiervoor terecht bij een commerciële partij. 
Basisserie en herhaalprik tegen corona blij-
ven verkrijgbaar Ook na de verbouwing van 
de locatie aan de Antoon Coolenlaan blijft de 
GGD de basisserie en de herhaalprik tegen 
corona aanbieden. Een afspraak maken is 
niet nodig. Inwoners die na 18 september 
vorig jaar al een herhaalprik tegen corona 
hebben gehaald, kunnen geen nieuwe her-
haalprik halen. Zij zijn voldoende beschermd. 

Daarnaast blijven we hier de HPV-prik voor 
jongvolwassenen van 19 t/m 26 jaar aan-
bieden. Ook voor deze vaccinatie is het niet 
nodig om een afspraak te maken.

GGD BZO schaalt 
vaccinatielocatie 
Eindhoven verder af

JONG & OUD
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 15 KM
Bouwjaar : 2022

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota Aygo X 1.0 VVT- i MT Premium • Half leder • JBL • Keyless

Nu tijdelijk 

€ 22.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 320,- per maand!*

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

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Markt 4

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

ZONDAG 21 MEI

WANDELING LANGS DE RUN
Vertreklocatie: Berkterbeemden 10, Bergeijk.
Tijd: 10.00 uur. Wandeling met verrassingen,
stevige schoenen/laarzen. Afstand: 3 of 6 km.
Aanmelden: info@anvkempenland.nl

  
ZA. 27 T/M DI. 30 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde.

ZONDAG 28 MEI

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

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
ZONDAG 4 JUNI

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

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.

ZONDAG 4 JUNI

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. 

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!

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: grasveld bij de molen in 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

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

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

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

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2023-2024

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

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

Benieuwd wat er op het programma 
staat? Hou de website www.tschouw.nl
in de gaten voor het volledige theater-
programma 2023-2024 en bestel direct 
je kaarten!
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ALLES AAN DE KANT!
Weet jij hoe jij jouw interieur op kan 

fleuren? Sfeer máák je zelf. Wij vertellen 
je hoe je als een heuse sfeermaker 

geniet van jouw huis. Alles aan de kant? 
Zachte voorjaarstinten luiden de love 

lente in. Vanaf nu kan het genieten écht 
beginnen!

Sfeerartikelen nodig?
Bezoek onze sfeerafdeling

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

4 generaties4 generaties
Op 11 februari 2023 is Noa Brekelmans in geboren. 

Samen met moeder Lobke (Bladel), oma Monique en superoma Leen 
(beide uit Reusel)  vormen ze nu 4 generaties.

Van harte gefeliciteerd!

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!

EERSEL - Tijdens de Kringgildedag van 
het St. Catharina & St. Barbara Gilde Eer-
sel op 4 juni is er op het feestterrein een 
unieke tentoonstelling over de historie 
van het gildewezen ingericht. ‘Zilver met 
een verhaal’ laat een boeiend overzicht 
zien van 500 jaar gildezilver, koningsves-
ten, vaandels en andere beelden en am-
bachten uit het Brabantse Kempenland.

Bezoek de tentoonstelling en probeer eens 
een aantal van de al lang verdwenen am-
bachten op de schilden te herkennen. 

Een gildekoning afgebeeld als rondtrek-
kende beenhouwer met een varken op een 
ladder bij het boerenerf, een mandenmaker 
en een hoefsmid. Of de ‘teut’ die het lange 
haar van boerendochters in de omgeving 
opkocht om er in Denemarken pruiken van 
te laten maken of valken voor de jacht ver-
kocht aan de adel.

Het is wonderlijk dat dit fraai bewerkte zilver 
de tijd heeft overleefd. In roerige tijden met 
armoede, plunderingen en oorlogen wisten 
de gilden zich al eeuwenlang staande te 
houden en kunnen we ook nu nog genieten 
van het beeldende handschrift van de gra-
veur in het ‘Zilver met een verhaal’. 

De laatste, zo groots opgezette tentoon-
stelling was ruim 15 jaar geleden en is deze  
zondag, vanaf 14.30 uur, te zien in de  
speciaal daarvoor ingerichte tentoonstel-
lingstent.

De entree is gratis en dus voor jong en oud 
een gratis culturele reis door de geschiede-
nis van het gilde. Passend bij het motto van 
de Kringgildedag: ‘Oude tradities houden 
ons Gilde jong’.

Tentoonstelling ‘Zilver met een verhaal’

REUSEL - Het internet is voor iedereen, 
maar niet iedereen weet hoe het werkt. In 
de cursus Klik & Tik in Bibliotheek Reusel 
leer je stap voor stap met de computer en 
internet werken. Je werkt zelfstandig en in 
eigen tempo. Medewerkers van de Biblio-
theek staan voor je klaar wanneer je hulp 
nodig hebt.

Je leert typen, e-mailen en gaat het internet  
op. Je gaat aan de slag met het bekijken 
van websites, zoeken met een zoekmachine  
en het downloaden, aanvragen en invul-
len van formulieren. Tot slot leer je in een  
veilige omgeving hoe je sociale media,  
zoals Facebook, Skype en WhatsApp kunt 
gebruiken. 

Ook kun je tijdens deze uren terecht met 
andere digitale vragen. De cursus is gratis, 
ook voor mensen die geen lid zijn van de 
Bibliotheek. De cursus is iedere dinsdag 
van 11.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Reusel. 
Graag vooraf aanmelden bij de balie van de 
bibliotheek, telefonisch op 085-7733289 of 
een email sturen naar reusel@bibliotheek-
dekempen.nl.

Andere cursussen en informatiepunten 
bij de Bibliotheek
De Bibliotheek is de plek waar iedereen te-
recht kan voor hulp met taal en digitaal. Er 
is ook een gratis cursus Digisterker, waarin 
je leert overheidsaken via de computer te 
regelen. Daarnaast verwijst en begeleidt de 
Bibliotheek je bij vragen over de overheid. 

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid 
kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld 
belastingen en toeslagen, zorg regelen en 
AOW aanvragen. De openingstijden van het 
informatiepunt staan vermeld op de website 
www.bibliotheekdekempen.nl.

Gratis cursus Klik & Tik: 
leer omgaan met internet
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Omafiets, 28 inch wielen, verlichting en slot, 
rijdt goed, € 50,-. 4 Michelin autobanden, 195-
65-15, 6-7 mm profiel, € 60,-. Tel. 06-45558565.

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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, € 35,-. 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.

10 bouwhekken, betonmolen, speciekuipen, 
steenkruiwagen. Ophalen in Reusel.
Tel. 06-21864442.

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.

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.

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

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

GEVONDEN: Waarschijnlijk gouden ring met 
steentje in Hoogeloon. Tel. 06-20736506.

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: Sleutelbos bij tennisbaan in 
Bladel. Tel. 06-14523991.

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

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

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Zwart en geel zand. 
Tel. 06-36514578.

GRATIS AF TE HALEN: Matras, 200 x 90 cm, 
geschikt voor kinderen tot 50 kg. In goede, 
nette staat. Tel. 06-36080442.

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

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.

GRATIS MEELTJE
Plaats ook een gratis meeltje. Het is tot 
20 woorden gratis! Opgeven via www.pc55.nl. 
Vergeet niet om het meeltje weer af te melden 
indien plaatsing niet meer nodig is.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

GRATIS

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

TE HUUR

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Bezorgklacht?

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

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

bijna iedere week 
op de mat!

Bezorgklacht?

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN
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Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

*Voorwaarden in de winkel

MEI-MAAND
MATRASSEN
MAAND

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

-MAAND
MATRASSEN
MAAND

Actie* loopt t/m 31 mei 2023

Alle
matrassen

2e matras
25% korting*

21 MEI

KOOPZONDAG
13.00 - 17.00 UUR

BAMBOE 
4 seizoenen
dekbed

140 x 200: 219,95 voor  € 174,95
140 x 220: 219,95 voor  € 174,95
200 x 200: 324,95 voor  € 259,95
200 x 220: 324,95 voor  € 259,95
240 x 200: 409,95 voor  € 324,95
240 x 220: 409,95 voor  € 324,95
260 x 220: 470,00 voor  € 374,95

NU

20%
KORTING

OP=OP

DOEZZEL 
KUSSENS

van € 50,-

€45,-
2 kussens

Het Doezzel Box Hoofdkussen is gevuld met 900gr/m2 dreampearls, 
polyester en vezelbolletjes. De tijk is gemaakt van 100% percal katoen. 
Het kussen is ideaal voor zijslapers. Het kussen is wasbaar op 60 graden 
en navulbaar. Het Doezzel Box kussen is een anti allergisch hoofdkussen.

Het zomer dekbed is gevuld met 100% bamboe 
vezel, 200gr/m2. Het Bamboe zomer bestaat 
uit een deel. Het Bamboe zomerdekbed heeft 
een 100% katoen/satijnen tijk. Het dekbed is 
wasbaar op 60 graden.

*

*
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Dit jaar vier ik met mijn cours ons zilveren 
priesterfeest. Niet zo uitbundig als vroeger, 
maar wel bewust en dankbaar. Het feestpro-
gramma voor onze parochie volgt later. Ik wil 
nu even stilstaan bij een van ons, de pastoor 
van Bergeijk, die bij een bevolkingsonder-
zoek voor darmkanker een negatieve uitslag 
kreeg. Hij zal zijn feest waarschijnlijk moeten 
uitstellen. De zondag vóór de operatie had-
den we krans. Toen pastoor Buyens vroeg of 
het een gek idee was om bediend te worden, 
reageerden we allemaal met: doen! De ope-
ratie was er zwaar genoeg voor. We gingen 
samen de kerk in en vierden het sacrament 
der zieken. En daarna dronken we een glas 
wijn. Gezondheid is iets broos, maar broe-
derschap iets groots. Die duurt tot in de 
hemel.  

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 20 mei
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

7e Zondag van Pasen
Zondag 21 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus 
                  (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. cantor)
13.00 uur: Bladel, 
                 Doop: Jace Vosters

H. Rita van Cascia
Maandag 22 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 23 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk

Woensdag 24 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie
19.45 uur: Bladel, Bijbeluurtje

H. Gregorius VII
Donderdag 25 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst 

H. Filippus Neri
Vrijdag 26 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
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)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 27, 28 en 29 mei)

Bladel (1e Pinksterdag):
- Louisa van Rooy en haar zoon Erwin
- Overleden ouders Van Hoof-Smetsers 
  en zoon John
- Uit dankbaarheid voor veilige terugkeer 
  van een reis
- Servaas van der Heijden (vw. sterfdag)

Bladel (2e Pinksterdag):
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid
- Net van Avendonk-Adams (vw. verjaardag 
  nms. Sjef, kinderen en kleinkinderen)
- Ans Wouters (vw. sterfdag)
- Uit dankbaarheid

Casteren:
- Ouders Frits en Miet Wilborts
- Harrie Hooijen

Hapert:
- André Vrijhoeven

Hoogeloon:
- Wout Lemmens

Mededelingen:
-  Vanaf dinsdag zal er in Bladel een wekelijks 

herstelprogramma beginnen voor verslaaf-
den, gegeven door deskundigen in samen-
werking met de AA.

-  Zaterdag 20 mei, om 11.00 uur, is er een La-
tijnse Mis in Helmond in de St. Jozefkerk, 
met Gregoriaanse zang o.l.v. Jos Leenen.

-  Zondag 21 mei, om 09.30 uur, zingt het koor 
Klankbord in Casteren.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

7e Zondag van Pasen
Pinksternoveen
Zaterdag 20 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Harrie en Diny Wils-Lathouwers 
  en zoon Tiny
- Jan Sanders en overleden familieleden
- Jules en Marie van Steenbergen-
  van Laarhoven en zus Liza
- Uit dankbaarheid

Zondag 21 mei
09.30 uur: Eucharistieviering, cantordienst
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- John Jansen
- Door Vosters-van Limpt
- Harrie en Toos Vermeulen 
  en kinderen Lenie, Ad, Piet en Karien
- Erica van den Borne-Smits en overleden 
  familieleden Van den Borne en Smits
- Sjaak van Hoof en 
  Toos van Hoof-de Bresser

Maandag 22 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 23 mei
19.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag 24 mei
09.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 25 mei
19.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 26 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum

Mededelingen:
- Opbrengst Vastenactie 2023: € 647,00.
-  Op de 2e zondag van de maand is er na 

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 21 mei: 10.00 uur. Dienst verzorgd door gemeenteleden
Zondag 28 mei: 10.00 uur. Dhr. M. Lock uit Giessendam. Pinksteren         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 21 mei: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder
Zondag 28 mei: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries. Pinksteren 

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



31 19 mei 2023 INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
              09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  09.00 uur-10.30 uur: DB overleg SVH
   10.30 uur-11.30 uur: spreekuur infopunt zorg
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie pentatlon d’Ouwe Pastorie
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: spreekuur infopunt zorg
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  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
   09.00 uur-16.00 uur: Vitaliteitsdag
 
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 22 MEI 
T/M 

VRIJDAG 26 MEI

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 21 mei: 10.00 uur. Intentie: voor
  40-jarig huwelijksfeest en Mark van den
  Bijgaart.
- Zondag 28 mei: 10.00 uur. 1e Pinksterdag.
  Intentie: Wim Kerkhofs.
- Zondag 11 juni: 10.00 uur.

- 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

DANKBETUIGING

Wij zijn onder de indruk en geraakt door 
het medeleven dat we hebben 

ondervonden na het plotseling overlijden van

Edu Kneefel

En willen u hartelijk bedanken voor alle steun, de lieve en troostende 
woorden en vele kaarten die wij hebben ontvangen.

José, kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de steun die wij mochten ontvangen, 
in welke vorm dan ook, tijdens het ziek zijn en na het overlijden van 

onze lieve pap, schoonpa en opa

Hans van der Heijden 

Met speciale dank aan Huisartsenpraktijk Van Gemerden, 
VTT Team ZuidZorg en Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg.

Het gemis is groot, maar jullie medeleven heeft ons goed gedaan.

Bart & Tineke
Inge & Jan-Willem

Frank & Mieke
& kleinkinderen

Bladel, mei 2023
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