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Door Renate Pijnenburg

LAGE MIERDE - Hoe vertel je met trom-
mels een verhaal? Nou, simpel: door erop 
te slaan. Dat gebeurt ook bij Sambaband A 
Batucada. Verwacht geen literatuur maar 
wel heerlijke, opzwepende muziek waar je 
niet stil bij kunt blijven staan. Rinel Oosten-
brink en Anita Dusee zijn actief slagwer-
kers en bestuursleden van de sambagroep 
die elke week in Lage Mierde repeteert. Ze 
zoeken nieuwe leden en vertellen graag 
hoe leuk het bij A Batucada is.

Samen 
A Batucada betekent slagwerk en dat is pre-
cies wat de bandleden doen. “Heerlijk om op 
trommels te slaan”, lacht Anita. “Maar daar 
blijft het niet bij want we hebben veel meer 
slagwerkinstrumenten. Bellen bijvoorbeeld of 
de chocalo of agogo. We slaan niet lukraak op 
de instrumenten, er is bladmuziek. Alleen niet 
geschreven in notenschrift maar in maten. Dat 
maakt het spelen zo leuk, alle instrumenten 
reageren op elkaar. Vergeet de ene slagwerker 

een stukje, dan kan de volgende niet reageren. 
In theorie dan want in de praktijk lossen we 
het op en slaan we lekker verder. Het publiek 
zal het niet weten. Maar uiteindelijk kun je wel 
zeggen dat we een verhaal vertellen. Het sa-
menspel maakt het zo leuk; muziek ontspant 
maar sámen muziek maken verbindt.”

Oefenen
Rinel is pas een paar jaar lid. “Ik had de band 
een paar keer gezien bij een optreden en 
kreeg zin om mee te gaan doen. Ik kende nie-
mand van de groep maar ben toch een keer 
bij een repetitie gaan kijken. Ik mocht meteen 
meedoen en toen was ik definitief verkocht. 
Wát een heerlijke ontspanning. Je wordt se-
rieus meteen opgenomen in de groep en 
dat je de muziek niet meteen mee kunt spe-
len, is niet erg. Je mag altijd een instrument 
mee naar huis nemen om te oefenen.” Zijn 
de buren ook blij mee? “Je hoeft niet voluit te 
slaan bij het repeteren”, lacht ze. “Dat doen 
we wel bij optredens, maar ik denk altijd dat 
als je op normale tijden repeteert er niemand 
last van heeft.”

Swingend geheel
Er komt wat voorbij als A Batucada een op-
treden geeft. “We slaan erop!”, gaat Anita 
verder. “We zien er lekker zonnig en feestelijk 
uit met onze kleurrijke kleding en gepimpte 
instrumenten. Voor het publiek is het fijn dat 
we voorbij lopen en zelf dragen we gehoor-
beschermers. Althans, de meeste van ons. 
Dat helpt echt goed hoor. Als wij met twin-
tig man binnen komen en beginnen te slaan, 
moet het geluid weg kunnen. Buiten muziek 
maken is daarom het fijnst. Ik heb nog nooit 
meegemaakt dat iemand stil bleef staan tij-
dens een optreden. Die samba-ritmes nemen 
je lijf over. Je kúnt je voeten niet stilhouden. 
Dat geldt ook voor onszelf tijdens repetities. 
Hoeft ook niet want ook wij moeten bewegen 
tijdens een optreden: het moet één swingend 
geheel zijn.”

Optredens en workshops
Om begrijpelijke redenen geeft A Batucada 
nooit een luisterconcert. Rinel: “Daar leent 
de muziek zich niet voor. Zie je het al voor je: 
wij swingen op een podium en het publiek 

op een stoeltje? Nee hoor, lekker mee doen 
op een braderie of bij het zomercarnaval. We 
hebben een aantal vaste optredens per jaar. 
Zoals bijvoorbeeld tijdens de marathon van 
Eindhoven of de intocht van Sinterklaas in 
Goirle. Al moeten we na corona even afwach-
ten of die jaarlijkse optredens terugkomen.” 
Ook gaan de workshops weer opgepakt wor-
den. Rinel: “Met een aantal leden komen we 
op verzoek langs bij een personeelsfeest of 
familiedag en leren we de aanwezigen de 

Afspraak maken? 
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Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

SCHOONMAKER/SCHOOKMAAKSTER
4 avonden • 11,5 uur per week • Locatie Bladel

Kijk voor de vacature op merba.nl

Geïnteresseerd?  Stuur uw gegevens naar:
info@merba.nl of bel naar 06-34233220
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 E : info@pedicurehuysbladel.nl
 W : www.pedicurehuysbladel.nl
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Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zondag:   12:00 - 17:00 uur

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Koopzondag 24 april open van 12:00 tot 17:00 uur

Bekijk Onze Acties 
In Onze Tuincentrum 

Groenen Special 
Van Dit Leuke Weekblad!

Markt 4, Hapert

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Wegens wegwerkzaamheden zijn wij 
tot 1 juli niet bereikbaar vanaf Duizelse zijde. 
U kunt ons bezoeken via Vessemse zijde.

========================
Van Hees Timmerbedrijf

========================
Gespecialiseerd 

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

Tel. 06 - 53 47 48 86
Grotenekker 21 • 5541DH  Reusel

BLADEL - Het Groene Goud in Bladel is 
weer wakker uit de winterslaap. In de 
zelfoogsttuinderij zijn de eerste grondbe-
werkingen alweer gedaan en is er al een 
begin gemaakt met planten. Straks gaan 
we ook weer zaaien, en om te kunnen 
groeien moeten de zaadjes wel in de grond 
blijven. Daarom organiseren we weer een 
vogelverschrikkerwedstrijd. Worden er 
nog mooiere gemaakt dan vorig jaar?

Iedereen kan meedoen door een eigen vo-
gelverschrikker te maken, met het hele gezin, 
met vrienden, met je klas, buurt, of gewoon 
alleen. Creativiteit is belangrijk. Van een echte 
ouderwetse vogelverschrikker met blauwe 
overal en strohoed tot een zeemeermin met 
een drakenkop. Gebruik wel zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei kunnen de 
creaties op Het Groene Goud geplaatst wor-
den. Dan wordt het met al die verschillende 
vogelverschrikkers lekker druk en om de vo-
gels weg te houden mag dat wel paar weken 
duren. We hopen dat weer veel mensen gaan 
meedoen. De jury zal alle vogelverschrikkers 
beoordelen op onder andere originaliteit,  
materiaalgebruik, constructie en vormgeving, 
en/of de vogels er van schrikken natuurlijk! 
Op zaterdag 21 mei worden de winnaars be-
kendgemaakt.

Aanmelden kan tot 1 mei, stuur een mail aan 
info@tuinderijhetgroenegoud.nl met het on-

derwerp ‘vogelverschrikker’. Vermeld daarin 
met wie je meedoet, alle namen en leeftijden. 
Meer informatie over hoe je een vogelver-
schrikker maakt en alle spelregels vind je op 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

Vogelverschrikkerwedstrijd 
op Het Groene Goud
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei kunnen de 
creaties geplaatst worden

BERGEIJK - Er is weer muziek in natuurtuin 
‘t Loo, Terlostraat 4 in Bergeijk. Zondag 1 
mei om 11.00 uur is het weer zover. De Kem-
pische muzikanten en dansers laten de mu-
ziek en dans uit onze streek zien en horen.

Ze speelden en dansten altijd in Postel maar 
zijn nu, net voordat corona uitbrak, in Berge-
ijk neergestreken. In de natuurtuin zijn ook 
veel andere gebruiken en gewassen uit onze 
streek de Kempen te zien in een mooie tuin, 

die op een ecologische en natuurlijke wijze is 
opgezet. 

Heb je zin om lekker te genieten van de 
akoestische klanken of wil je een dans uitpro-
beren? Je bent welkom in de Tuin, in de Win-
gerd. Het is er gezellig en er is een hapje en 
een drankje te verkrijgen. Tot zondag 1 mei! 
Voor meer informatie zie:

www.kempmuda.jimdofree.com

Dans en muziek in natuurtuin ‘t Loo
Zondag 1 mei, 11.00 uur

HAPERT - Tijdens de jaar-
vergadering van 11 april 
zette muziekvereniging 
Kunst Adelt zijn jubilaris-
sen in het zonnetje. 

Dit jaar werd tweemaal het 
koperen insigne uitgereikt, namelijk aan Celine  
Peeters en Anne Hendriks. Beiden spelen al 

12½ zeer verdienstelijk de dwarsfluit bij de 
vereniging. Een serieuze mijlpaal werd bereikt 
door twee diamanten jubilarissen: Louis Faes, 
op wiens hand-en spandiensten de vereniging 
al 60 jaar kan rekenen, en Antoon Poppeliers, 
wiens verdiensten vanwege zijn jarenlange 
penningmeesterschap ongekend zijn. 

Allen van harte gefeliciteerd!

Kunst Adelt eert diamant en koper!

HULSEL - Op zondag 1 mei treden De 

Grensmuzikanten, alom bekend voor het 
spelen van mooie bekende dansmuziek en 
luisterliedjes, op in de sfeervolle zaal van 
‘t Drieske, Huisacker 1 in Hulsel, met een 
uitstekende dansvloer.

Doordat wij kunnen putten uit een heel wis-
selend repertoire, zo’n 250 stuks, is het mo-
gelijk om alle dansen, zoals we die vroeger 
ook al dansten: tango, foxtrot, Engelse wals, 
wals paso doble enz. te brengen. Samen met 
het team van ‘t Drieske staan wij dan ook  
garant voor een middag volop genieten. De 
entree is gratis en de aanvang is om 14.00 uur. 
Indrinken kan eerder!

Optreden van De Grensmuzikanten in ‘t Drieske
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basis van de sambamuziek. Gegarandeerd 
een succes omdat je samen moet werken en 
op elkaar in moet spelen. Letterlijk.”

Muzikaal leider
Martijn Cuijpers staat voor de groep. “Dirigent 
kun je hem eigenlijk niet noemen”, vindt Anita. 
“Hij geeft de ritmes aan; hij is de verteller als 
het ware. Daarom noemen we hem muzikaal 
leider. Hij leidt ons door het verhaal heen en 
slaat op tijd de pagina’s om.” Rinel vult aan: 
”De eerste repetitie na de lockdown voelde 
heerlijk. Ik kreeg gewoon kippenvel. Ik had 
thuis niet veel meer geoefend want samen 
muziek maken is zoveel leuker. Toch repeteer 
ik regelmatig thuis. Ik neem de repetitie op, 
op video en dan ga ik mijn partij thuis terug-
kijken en uitschrijven. ‘Links, rechts, hard, 
zacht’, dat staat er dan en daarna naspelen. Ik 
vind namelijk dat ik de anderen ophoud als ik 
mijn partij niet ken bij de repetitie.” 

Leden gezocht
De pandemie hakte er ook bij A Batucada in. 
Anita: “We zijn een aantal leden kwijtgeraakt. 

Doordat we een poos niet mochten repeteren, 
hebben mensen een andere invulling ge-
vonden van hun vrije tijd. Dat is ontzettend 
jammer want we hebben een bepaalde be-
zetting nodig. Vandaar de oproep om je aan 
te sluiten bij ons. Er liggen een aantal slag-
werkinstrumenten te wachten om bespeeld 
te worden. Er zijn leden uit de hele Kempen 
maar vreemd genoeg niemand uit Hapert of 
Bladel. Daar moet snel verandering in komen 
want we weten dat ook in die dorpen prima 
slagwerkers wonen.”

Kom langs!
Ook zin gekregen om mee te schrijven aan 
het volgende verhaal? Ga dan gerust eens 
langs tijdens een optreden. Elke woensdag-
avond vanaf 19.30 uur ben je welkom in De 
Ster in Lage Mierde. Wil je liever van te voren 
even aanmelden, dat mag maar hoeft niet: 
anitadusee@chello.nl. De sambadames heb-
ben nog één advies: “Door corona hebben 
we allemaal lang genoeg thuis gezeten. Blijf 
niet op je stoel zitten, pak een slagwerkinstru-
ment en doe mee. Zet die stap en voel de ont-
spanning die alleen de samba je kan geven.”

www.a-batucada.nl

LOKAAL

vervolg van pagina 1

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ 8 stuks kipvleugels met 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!
€ 17,50

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

€ 26,50 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    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50
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WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Zeer groot assortiment hortensia’s
voorjaarsbloeiers, lavendel,
vaste planten & rotsplanten.

UIT EIGEN KWEKERIJ
Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819

Zeer groot assortiment hortensia’s

UIT EIGEN KWEKERIJ

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 u

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

www.woon-trend.nl

Kerkstraat 47  • 5527 EE Hapert 
Tel. 0497-745557

Openingstijden: ma. gesloten
di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 uur

Actieprijs 
PVC vloer 

59,95
     per m2

PVC vloeren
Wij leveren meer comfort voor jou!
Voor iedere ruimte de beste vloer vinden. 
Dat is onze passie. Iedere dag weer.

√√ Gratis egaliseren Gratis egaliseren
√√ Inclusief montage Inclusief montage
√√ 15 jaar garantie 15 jaar garantie

SANTINO is verkrijgbaar in 6 kleuren, de matte en hand 
geschaafde look maken dat deze vloer niet van echt hout 
te onderscheiden is. Het is een bijzondere sterke vlakke en 
vormvaste vloer die zich uitstekend leent voor intensief 
belopen ruimtes. Santino heeft een 4-zijdige V-groef en 
een voordeel dat het snel warmte opneemt en uitermate 
geschikt is voor vloerverwarming.

weekkrant 
PC55 

goed om te weten

HAPERT - PVC stroken of vloeren leggen 
is een vak op zich. Daarom is het belang-
rijk dat een vakman dit voor u doet! Een 
vakman word je door ervaring op te doen 
en Woontrend geeft graag 6 leerlingen van 
het Summa College van de vakrichting In-
terieur vakman de kans om verschillende 
PVC-vloeren te komen leggen. 

Op 28 april komen daarom deze leerlingen bij 
ons in de winkel hun examenstukken maken.
Een groot deel van de winkel wordt dan met 
PVC bekleed in verschillende patronen. Dus 
we vangen twee vliegen in één klap: de leerlin-
gen krijgen de kans om hun vakmanschap te 
tonen én u als klant krijgt de kans om verschil-
lende objecten te bekijken wat de mogelijk-
heden zijn in PVC-vloeren. Mocht u interesse 
hebben om die dag, van 13.00 tot 17.00 uur, de 
werkzaamheden van deze aankomende vak-
mannen te komen bewonderen en een kennis-
making met diverse PVC-vloeren, bent u van 
harte welkom. De koff ie staat voor u klaar.

Tijdens deze dag komen de volgende onder-
delen aan bod:
- Egaliseren van de vloer.
-  Verschillende patronen van de te leggen 

vloeren.
-  Gebruik van materiaal, gereedschappen en 

apparatuur.
- Advies omtrent onderhoud van de vloer.

Leerlingen 
Summa College 
maken examen-
stukken bij 
Woontrend

Inrittenverkoop 
in Reusel

REUSEL - Op Koningsdag, woensdag 27 april, wordt er weer tussen 10.00 en 16.00 
uur een inrittenverkoop gehouden bij buurtvereniging D’Ekker (Kruisstraat, Maria-
laan, Plonderijen, Kloostertuin, Korenbocht, Weijererf) en buurtvereniging De Mola 
(Molenstraat, D’n Ekker, Den Tiender, Marialaan, Wilhelminalaan, het Busseltje) in 
Reusel. 

De inritten, waar de mooie spullen verkocht worden, zijn te herkennen aan de versierin-
gen. We hopen op veel belangstelling en goed weer!
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Toen ik in Hapert begon te voetballen had 
je nog pupillen. Ik kwam in pupillen drie, 
p3. Elke donderdag hingen de teaminde-
lingen bij ’t Schoentje voor het raam, aan 
de kant van de Kerkstraat. Elke donderdag 
hoopte ik op promotie naar p2 of zelfs p1, 
maar nee, het was en bleef p3.

Toen ik jeugdtrainer werd – zelf nog maar 
net 21 – was de p een d geworden en kreeg 
ik d3. Eén keer in de week training en op 
zaterdagochtend wedstrijd. Bij uitwedstrij-
den verzamelen bij ’t Schoentje en dan op 
de fiets ernaartoe, ik voorop en mijn ome 
Janus, de elftalleider, achteraan, om de 
groep bij elkaar te houden.

Ik was geen moeilijke trainer. Ik liet me 
leiden door de didactiek van ome Janus, 
die twee kinderen had grootgebracht en 
al jaren meeliep. Wat de voetbalologie  
betreft, hield ik het bij het allernoodzake-
lijkste. Aan mijn verdedigers legde ik uit dat 
ze een beetje achterin moesten blijven, aan 
mijn aanvallers dat ze naar voren moesten 
als we de bal hadden en de middenvelders 
drukte ik op het hart om niet achter de 
verdedigers of voor de aanvallers te gaan 
staan. En ik vertelde mijn jongens dat een 

voetbalveld best wel groot was – wat ze 
zelf ook wel zagen – en dat dat niet voor 
niets zo was. Daar was over nagedacht. Op 
een groot veld had je de ruimte om vrij te 
lopen en vrijlopen, zo hield ik ze voor, was 
de essentie van het voetbal. Cruyff zei het 
ook en het was les één uit het voetballeer-
boek van Wiel Coerver, in die tijd de bijbel 
voor voetbaltrainers. 

Ziedaar de inhoud van mijn wekelijkse tac-
tische bespreking. Oppassen voor buiten-
spel en niet naar mijn verloofde loeren. Ze 
snapten het. Jawel coach. No sweat.

Om vervolgens meteen na het eerste 
fluitsignaal met zijn allen naar de bal toe 
te spurten, aanvallers, middenvelders en 
verdedigers tegelijk. Op het veld was geen 
spoor van een linie te bekennen, alleen 
een springerig, onontwarbaar kluwen van 
voetballertjes en ergens tussen hen in een 
bal. Alleen mijn keeper bleef waar hij was, 
omdat het zo stoer was om in die grote 
goal te staan.

Er zit een levensles in dit verhaal. Voor 
mijzelf, bedoel ik. Misschien ook wel voor 
u maar ik ben welopgevoed en vertel u 
niet hoe te leven. Ik weet ook wel welke. 
Hij hangt boven mijn bed. Het beroerde is 
alleen dat ik na elk eerste fluitsignaal toch 
weer als een idioot naar de bal toe ren.
Was ome Janus er nog maar.

Huig

Ome Janus

column

KEMPENLAND

Toen wij op 1 maart 
een bericht op 
de sociale media 
plaatsten dat wij 
hulpgoederen in 
wilden zamelen 
voor vluchtelin-
gen uit de Oekra-

ine hadden wij nooit kunnen denken dat 
er zo massaal geholpen zou worden door 
de mensen uit de regio. Maar liefst 6 volle 
trailers aan hulpgoederen zijn in een paar 
weken gevuld door al die gulle gevers. Par-
ticulieren, sportverenigingen, zorginstel-
lingen, scholen, winkeliers, het groot- en 
kleinbedrijf, werkelijk iedereen heeft een 
bijdrage geleverd. 

Wat dat betekent heeft voor de mensen die 
totaal berooid en ontredderd in Polen aan-
kwamen kunnen we niet in woorden vatten. 
Voor iemand die alles, maar dan ook werkelijk 
alles, kwijt is vormde de hulp die u geboden 
heeft een eerste en o zo welkom lichtpuntje. 
De angst zit diep, ook in Polen. Overigens 
ook in Polen hebben de vluchtelingen uit Oe-
kraïne de handen uit de mouwen gestoken. 
Naast het lokale personeel van Metaal Flex 
Polen, de gewone burgers in Polen, hebben 
ook de kerk, de lokale gemeenten, politie 
en brandweer en natuurlijk de vluchtelingen 
krachtig mee aangepakt. 

We, dat wil zeggen u, heeft in Polen een verschil 
gemaakt. Er zijn mensen warm aangekleed, 
kinderen hebben speelgoed gekregen, moe-
ders zijn voorzien van babyspullen. Waar nodig 
zijn de eerstelijns medicijnen ingezet. Na dagen 
op de vlucht geweest te zijn konden mensen 
zich weer verzorgen en verschonen, dankzij u! 

Op enig moment kregen wij het bericht dat 
kleding en huisraad niet meer verwerkt kon 
worden in Polen, zoveel heeft u geschonken. 
Wij zijn op zoek naar mogelijkheden om deze 
kleding en huisraad in te zetten overeenkom-
stig het doel waarvoor u het geschonken 
heeft. Inmiddels hebben wij Vluchtelingen-
werk Nederland benaderd en we leggen ook 
contact met andere instanties die zich in Ne-
derland met de opvang van vluchtelingen be-
zighouden. Mocht u ideeën hebben over hoe 
wij deze spullen goed kunnen gebruiken, dat 
wil zeggen met in het achterhoofd het doel 
waarvoor mensen ze geschonken hebben, 
dan kunt u contact met ons opnemen. 

Nogmaals hartelijk dank namens alle mede-
werkers van Metaal Flex Nederland, Metaal 
Flex Polen en mede namens heel veel vluch-
telingen. Telefoonnummer voor contact op te 
nemen: 0497-386033.

Metaal Flex Nederland & Metaal Flex Polen

Succesvolle inzamelingsactie voor 
de vluchtelingen uit Oekraïne

BLADEL - De kofferbakverkoop in Bladel 
vindt plaats op 22 mei op het gildeterrein 
Schuttersoord bij het gildehuis van het 
Sint Jorisgilde Bladel. Het is een gemoede-
lijke markt waar van alles te koop is. 

Zelfgemaakte artikelen, curiosa, sieraden, 
antiek, boeken, speelgoed, tweedehands kle-
ding, games, DVD’s, meubeltjes, kunst, post-
zegels, noem maar op! Alles kan, zolang het 
maar in de auto past. Een busje of aanhanger 
gebruiken mag natuurlijk ook. 

Ook voor kinderen staan wij open. Zij kunnen 
(onder begeleiding) met een bolderkar komen. 
Het gildehuis is open voor een hapje en drank-
je en bij mooi weer ook het terras daarbij. 

Het idee van een kofferbakverkoop komt uit 
Engeland (Carboot sale), waarbij de men-
sen rechtstreeks vanuit de kofferbak van 
hun auto vaak overtollige spullen tegen een 
zacht prijsje verkopen en zo toch een leuk  
bedrag overhouden. 

Inschrijven als verkoper kan via het inschrijf-
formulier op de onderstaande website-adres. 
De formulier moet u zelf afdrukken, invullen 
en verzenden (kofferbak@gildestjoris.nl).

Praktische informatie voor bezoekers
Het gildeterrein is open voor het publiek tus-
sen 10.00 en 15.00 uur en de entree is gratis. 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en 
ook het parkeren is gratis. In het gildehuis zijn 
toiletten aanwezig. U kunt daar ook terecht 
voor een hapje of een drankje.

www.gildestjoris.nl

Kofferbakverkoop 
Sint Jorisgilde Bladel
Zondag 22 mei

HAPERT - EHBO afde-
ling Hapert start bij vol-
doende aanmeldingen in 
mei 2022 met een nieu-
we EHBO-cursus.

Weet u hoe te handelen 
(rondom huis, sportletsel, 
bedrijfsongeval, reanime-

ren, verband aanleggen), zodat u de juiste 
hulp kunt bieden bij een ongeval? Dan is er 
nu de kans om te starten met een nieuwe 
cursus. Tijdens onze interessante, leerzame 
en gezellige EHBO-cursus komt het allemaal 
aan bod.

De cursus vindt plaats in gemeenschapshuis 
Den Tref, zaal De Pan, Alexanderhof 7 in Ha-
pert. De cursus bestaat uit EHBO, reanimatie, 
AED, verbandleer en kleine ongevallen en 
EHBO aan kinderen.

De kosten bedragen € 200,-. Dit is inclusief 
cursusboek, koffie/thee tijdens de pauze, 
lunch, examenaanvraag, kortom all-in. Een 
aantal zorgverzekeraars vergoedt geheel of 
gedeeltelijk de kosten voor een EHBO-cur-
sus. U dient dit zelf in uw zorgpolis na te gaan.

De cursus wordt gegeven op 4 zaterdagen 
van 09.00 tot 16.00 uur. De datums zijn 28 
mei, 4 juni, 18 juni en 25 juni.

Voor aanmelden of informatie kunt u contact 
opnemen met Ria Lavrijsen, tel. 06-12675896, 
email: secretariaat@ehbo-hapert.nl.

Start nieuwe 
EHBO-cursus
in Den Tref
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Er zijn twee ingangen waar je terecht kunt om heerlijk te 
winkelen of ons te laten werken aan je huid.

Het shopgedeelte wordt nog meer uitgebreid met  fashion, 
schoenen nog meer jewellery, gifts en geuren en zelfs
aan de heren wordt gedacht. Dat gecombineerd met  
beleving, service en persoonlijke aandacht.
 
In het huidverbeterend instituut kun je alles vinden om je 
huid in goede conditie te krijgen. Van peelings,  
microneedling maar ook cupping, cryo en permanent  
make-up. Natuurlijk in het bezit van een GGD vergunning. 
Wist je dat acnebehandelingen vergoedt worden door de 
zorgverzekeraar?
 
Samenwerken met meerdere bedrijven om heerlijke  
arrangementen te organiseren zoals met BUON GUSTO en 
Anders van Smaak is een super aanvulling.
Het is toch heerlijk om te lunchen of een borrel te doen 
en ervoor of erna te genieten van een treatment en in het 
shopgedeelte te worden gestyled, opgemaakt en  
geparfumeerd?
 

Een uniek concept in Nederland.  
Loop dus gerust eens binnen.
 
Burg. Magneestraat 24
Bergeijk

Shoppingwalhalla in Bergeijk
2 Locaties worden 1 op Magneestraat 24, het voormalige pand van Van Woerkummode

www.esthetiquebergeijk.nl

Inschrijving 
Pinksterbraderie 

Reusel
REUSEL - Op zondag 5 juni, 1e pink-
sterdag, organiseert Stichting Karna-
val Reusel weer de jaarlijkse Pinkster-
braderie in Reusel. 

De braderie wordt gehouden in De Lend, 
Kerkstraat, Bakkerstraat, De Vest, de 
Dorpsbron en duurt van 11.00 tot 18.00 
uur. Voor het huren van een kraam of 
grondplaats kunt u contact opnemen 
met Karel van den Borne, mail: brade-
rie@narrendonk.nl of tel. 06-51916167.

EERSEL – Het Kempenmuseum houdt zon-
dag 8 mei een open podium voor jong en 
oud met als thema Kempen’s Got Talent. 
Zing jij de sterren van de hemel of kun 
jij goed rappen? Ga jij helemaal los op je 
drumstel of beheers jij unieke dansmoves? 
Kun jij goochelen of ben jij misschien er-
gens anders knettergoed in?

Wij denken dat er in de Kempen nog veel ta-
lent rondloopt. Daarom willen wij jullie een 
podium bieden. Neem contact met ons op via 
evenementen@kempenmuseum.nl. Bij vol-
doende aanmeldingen gaan we er een super 
gezellige middag van maken met jong, oud, 
opkomend en verborgen talent. Dus meld je 
nu aan! Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den is gelegen aan Kapelweg 2 in Eersel.

Kempen’s Got Talent 
bij Kempenmuseum
Laat zien en horen wat je kunt!

REUSEL - Op zaterdag 30 april komen 
Maartje & Kine met hun voorstelling 
‘Speelbeesten II’ naar Reusel.

Met ‘Speelbeesten II’ maken Maartje & Kine 
van de coronanood een deugd. Afgelopen 
winter stapten ze in hun busje en reden naar 
Kines thuisland Noorwegen. Geïnspireerd 
door een sneeuwwitte wereld waar corona 
niet leek te bestaan, schreven ze over onder-
werpen die ze tot dan toe niet aandurfden 
- die ontbrekende kinderwens, ontspoorde 
liefdes en de eerste tekenen van dementie 
bij één van de ouders. Toen de auto door be-
vroren diesel niet meer startte, trokken ze per 
hondenslee verder naar inheemse volken en 
leerden we de joik - het traditionele gezang 
van de Sami - en de kulokke - een oeroude 
zangtechniek om je koeien te lokken in de 
bergen. In ‘Speelbeesten II’ brengen Maartje 
& Kine hun Noorse ervaringen naar de Ne-
derlandse theaters.

Met hun rijke verzameling nieuwe nummers 
klimmen ze de bühne op. Persoonlijk, ge-
durfd en veelzijdig, maar zoals altijd muzikaal,  
humoristisch en verfrissend.

Maartje & Kine zijn te zien in De Kei, Kerkplein 
69 in Reusel op zaterdag 30 april. Aanvang 
is om 20.30 uur. In de voorverkoop bedraagt 
de toegangsprijs € 16,-. Op de avond van de 
voorstelling betaalt u aan de kassa € 18,-.

Toegangskaarten voor deze voorstelling zijn 
te reserveren via onderstaande website. In-
dien u niet over internet beschikt kunt u 
uw kaarten ook telefonisch reserveren bij ’t 
Schouw (0497-712090) of op de avond van 
de voorstelling kopen aan de kassa in De Kei 
(vanaf 20.00 uur).

www.tschouw.nl

Voorstelling ‘Speelbeesten II’ 
van Maartje & Kine te zien
in cultureel centrum De Kei
Zaterdag 30 april

REUSEL - Zoals bij velen bekend organi-
seert Jong Nederland Reusel al jaren een 
groot spektakel tijdens Koningsdag. 

Deze feestelijke dag is niet alleen voor de 
leden van Jong Nederland Reusel, maar voor 
alle jeugd en ouders uit Reusel-De Mierden 
en omstreken. 

Wat is er allemaal te doen? 
Dit jaar kan de jeugd zich onder andere ver-
maken met frietbakken, stormbanen, wipe- 
out en een basejump luchtkussen. Daarnaast 
kan iedereen ook weer geschminkt worden. 
Maar er is nog veel meer te beleven... En 
mochten jullie nog zin hebben in een hapje 
of een drankje, er is een groot XXL-terras 
aanwezig. De dag begint om 13.00 uur en de 
ingang is aan Kruisstraat 1a van De Valk. De 
entree is gratis deze dag. 

Viering Koningsdag 
in De Valk en de Elsom
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Het hebben van een tweede of (zelfs) derde 
baan komt steeds vaker voor. Ook een 
“eigen bedrijfje” naast de arbeidsovereen-
komst is anno 2022 geen ongewone zaak in 
Nederland. Het verrichten van wat externe 
activiteiten naast je arbeidsovereenkomst 
zal normaal gesproken niet direct een pro-
bleem opleveren. Dat kan anders worden 
wanneer bijvoorbeeld arbeidsongeschikt-
heid ontstaat na het verrichten van werk-
zaamheden buiten het normale werk om. 
Ook kan het zo zijn dat het karakter van de 
nevenactiviteiten tot zodanige schade leidt 
van de arbeidsverhouding dat een voort-
zetting van de arbeidsovereenkomst niet 
meer kan worden gevergd. In veel arbeids-
overeenkomsten staat standaard op dit 
moment vermeld een nevenwerkzaamhe-
denbeding. In een dergelijk beding kan het 
de werknemer überhaupt verboden zijn om 
nevenwerkzaamheden te verrichten, dan 
wel uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijk 
instemming van de werkgever hiermee. 

Richtlijn
In 2019 heeft het Europese Parlement samen 
met de Raad van de Europese Unie de Richt-
lijn betreffende transparantie en voorspelba-
re arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie 
aangenomen. Dit vanuit een behoefte die zou 
leven onder werknemers die te maken heb-
ben met “nieuwe vormen van werk”. Op basis 
van deze richtlijn is er momenteel sprake van 
een wetsvoorstel waarbij er een nieuw artikel 
in het burgerlijk wetboek wordt opgenomen. 

Nieuwe wetgeving
Het nieuwe artikel 7:653a BW luidt:
1.  Een beding waarbij de werkgever verbiedt 

of beperkt dat de werknemer voor andere 
arbeid verricht buiten de tijdstippen waar-
op de arbeid moet worden verricht bij die 
werkgever, is nietig, tenzij het beding kan 
worden gerechtvaardigd op grond van een 
objectieve reden. 

2.  De werkgever mag de werknemer niet be-

nadelen wegens de omstandigheden dat de 
werknemer in of buiten rechten de in dit ar-
tikel aan hem toegekende rechten geldend 
maakt, ter zake bijstand heeft verleend of en 
klacht hierover heeft ingediend. Dit wetsar-
tikel zal, bij invoering per 1 augustus 2022, 
directe werking hebben, derhalve onmid-
dellijk gelden voor bestaande en toekomsti-
ge bedingen. Voorbeelden van een objectie-
ve reden kunnen zijn “overschrijding van de 
Arbeidstijdenwetgeving”  of “concurrentie 
met de eigen werkgever”. Uiteindelijk zal de 
rechter aan de hand van alle feiten en om-
standigheden vaststellen of sprake is van 
een gerechtvaardigde objectieve reden. 

Objectieve reden
Op dit moment behoeft volgens de wet de 
objectieve reden niet expliciet opgenomen te 
worden in een nevenwerkzaamhedenbeding. 
De Raad voor de Rechtspraak heeft echter 
geadviseerd om de rechtvaardiging op grond 
van een objectieve reden wel op te nemen in 
een dergelijk verbod van nevenwerkzaamhe-
den op straffe van nietigheid. Het is afwach-
ten of dit advies wordt overgenomen door 
de wetgever per 1 augustus 2022. Zo ja dan 
zal de werkgever aan de slag moeten met de 
werknemer om deze bedingen te herzien.

Gevolgen voor werkgever en werknemer
Het is raadzaam om als werkgever of als 
werknemer tijdig informatie in te winnen over 
de gevolgen van deze wetswijziging per 1 au-
gustus aanstaande voor bedrijf en arbeids-
overeenkomst.  Een werkgever wil weten of 
hij nog na 1 augustus rechtsgeldig een be-
roep kan doen op een beding inhoudende 
een verbod van nevenwerkzaamheden of in 
een voorkomend geval geconfronteerd wordt 
met een nietig beding. Een werknemer wil 
weten waar hij aan toe is als hij nevenwerk-
zaamheden verricht of wil gaan verrichten 
naast zijn arbeidsovereenkomst. 

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Het verbod van nevenwerkzaamheden

INFORMATIEF

Maandagavond 4 mei is de jaarlijkse  
Dodenherdenking. Iedereen is van harte 
welkom. Ook bij slecht weer gaat de her-
denking door, we kunnen dan terecht in de 
kerk. 

We herdenken samen in verbondenheid, 
ieder met zijn eigen herinneringen en ge-
dachten. We gedenken niet alleen de slacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog, maar 
ook alle mensen die - waar ook ter wereld - 
slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld 
en dat met hun leven hebben moeten beko-
pen. Speciale aandacht is er voor de oorlog in 
de Oekraïne en de impact daarvan. Maar ook 
denken we speciaal aan alle mensen die van-
wege geloof, afkomst of politieke overtuiging 
hun land hebben moeten ontvluchten naar 
een vreemd land.

Programma
Om 19.45 uur start de herdenking bij het mo-
nument op het Kerkplein. Wethouder en Vete-
raan Koninklijke Luchtmacht Frank Rombouts 
en burgemeester Annemieke van de Ven hou-
den toespraken. Er is muzikale ondersteuning 
van Harmonie Sirena en koor Klein Akkoord. 
Om 20.00 uur houden we twee minuten stil-
te. Daarna wordt het Wilhelmus gespeeld. De 
burgemeester legt daarna, samen met vete-
raan Rehza Kerkhofs, een krans ter nagedach-
tenis aan alle militaire- en burgerslachtoffers. 
Voor alle 21 burgerslachtoffers leggen zij een 
bloem, waarna de mogelijkheid is voor een 
vrije bloemlegging. Op de begraafplaats wor-
den bloemen gelegd bij de Britse graven en 
wordt ‘The Last Post’ gespeeld. Na de herden-
king is er koffie en thee in het gemeentehuis 
om nog even na te praten. 

Kinderen gezocht bij helpen bloemleggen
Voor het leggen van bloemen zijn we op zoek 
naar kinderen. Via scholen is de vraag al ge-
steld en hebben zich diverse kinderen gemeld. 
We zouden het fijn vinden als nog een paar 
kinderen willen helpen. Aanmelden daarvoor 
kan bij m.vanderheijden@reuseldemierden.nl.

Dodenherdenking 2022

KEMPEN - 
Kempenkind 
is samen met 
g e m e e n t e n 
Bergeijk, Bla-
del, Eersel en 

Reusel-De Mierden bezig met het opzetten 
van een Centrale Onderwijslocatie voor Oe-
kraïense basisschoolleerlingen in de Kem-
pen. Binnen het Pius X-College bestond al 
sinds 2015 een Eerste Opvang Andersta-
ligen en dit is de aangewezen voorziening 
voor leerlingen uit Oekraïne die naar het 
Voortgezet Onderwijs gaan in de Kempen-
gemeenten. Kempenkind en het Pius X-Col-
lege trekken samen op in het vormgeven 
van opvang en onderwijs voor leerlingen uit 
Oekraïne die op de vlucht zijn. 

Basisonderwijs
Vanaf 9 mei (eerste maandag na de meiva-
kantie) geldt dat Oekraïense kinderen in de 

basisschoolleeftijd gebruik kunnen maken 
van een centrale onderwijslocatie in Bladel. 
Kinderen aanmelden kan via het e-mailadres 
aanmeldenoekraine@kempenkind.nl. 
 
Voortgezet onderwijs
Kinderen in de middelbare schoolleeftijd kun-
nen nu al terecht in de Wereldklas van het Pius 
X-College in Bladel. De Wereldklas startte al 
in 2014-2015 voor Syrische vluchtelingen. In-
middels is deze Wereldklas een volwaardige, 
ingeburgerde afdeling binnen de school. Kin-
deren aanmelden kan via m.vanzummeren@
piusx-college.nl of info@piusx-college.nl. 

Draag je steentje bij!
Voor de locatie voor basisschoolleerlingen 
zijn we op zoek naar vrijwilligers. 

Wil je je steentje bijdragen? Kijk dan gauw op 
www.vrijwilligersbureaubladel.nl. Aanmelden 
kan via vrijwilligers-col@kempenkind.nl.

Onderwijs voor Oekraïense leerlingen
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Hipp • Sniederslaan 39 • 5531 EG Bladel • 0497 380505

Stel je meest dringende woonvraag tijdens een woondate met
Kim.  Kun je wel wat hulp gebruiken als het om de styling van
je huis gaat? Zit je met je handen in het haar als het op kleur-
gebruik aankomt of heb je een andere woonvraag? Ga op date 
met Kim op zondag 1 mei, tussen 13:00 en 17:00 uur.

WOONDATE MET KIM OP ZONDAG 1 MEI

Studenten, examenkandidaten en 
werkzoekenden opgelet!

Ben je op zoek naar een (bij)baantje, waarbij je een goed salaris 
ontvangt, flexibel ingepland wordt en meestal op tijd klaar bent? 

Dan zijn wij wellicht hetgeen dat je zoekt!

Heb je al een baan en lijkt het jou juist leuk om af en toe 
bij te springen, ook dan ben je van harte welkom!

Wij zoeken versterking 
achter de bar, in de bediening en in de keuken.

Neem voor meer informatie, 
gerust contact met ons op:

Ralph Gijbels
Taverne D’n Ouwe Brandtoren

info@ouwe-brandtoren.nl 
Tel. 0497-620311. 

Burgemeester Willekenslaan 2 • 5541 NA Reusel • 0497-620311
www.ouwe-brandtoren.nl

Taverne d’n Ouwe Brandtoren.
Het hele jaar 7 dagen per week geopend!!

VERMAKELIJK

DUIZEL - Zijn jullie ook allemaal zo blij 
dat er weer van alles te doen is? Dat we 
elkaar weer spontaan kunnen ontmoeten 
en samen een feestje kunnen bouwen? Wij 
wel!

We zijn in 2019 al begonnen met het opzet-
ten van een nieuwe ‘Spring is in the air’, je 
weet wel, met feelgoodmarkt en vooral heel 
veel muziek. Hoe dat afliep hoeven we niet 
uit te leggen, maar nu we weer mogen heb-
ben we de draad weer opgepakt. Deze keer 
zonder feelgoodmarkt, maar wel met muziek. 
We hebben met de muzikanten van de ver-
eniging een mooi programma in elkaar gezet 
en gerepeteerd en dat willen we graag aan 
iedereen laten horen.

Op zaterdag 7 mei is iedereen van harte 
welkom om samen met ons te genieten van 
muziek en elkaars gezelschap op het terras 
en het grasveld bij De Smis in Duizel. Na het 
concert ben je uitgenodigd om gezellig te 
blijven hangen voor een hapje (van ons) en 
een drankje (van jezelf).

We beginnen om 19.30 uur met spelen en rond 
een uur of 21.00 zijn we al klaar. Je kunt een 
gedeelte van de fanfare verwachten met leuke 
toegankelijke en wellicht herkenbare stukken, 
een deel van de percussiegroep, met spektakel 
zoals je van ons gewend bent. Ook spelen we 
nog een stuk samen en als kers op de taart/
neusje van de zalm spelen Rens, Diego, Sam 
en Marcel nog als speciaal ensemble. Kortom, 
vet leuk! Tot ziens op 7 mei bij De Smis!

‘Spring is in 
the air’ bij 
De Smis

HAPERT - Op zondag 24 april, met de pa-
troonsviering, kunnen de leden van het St. 
Joris Gilde weer schieten voor de Konings-
titel.

‘s morgens om 11.00 uur is er een Heilige Mis 
in Den Tref, met aansluitend een koffietafel 
voor de leden in het Gildehuis. Na de kof-
fietafel gaan we over tot het uitreiken van 
diverse onderscheidingen en het huldigen 
van onze jubilarissen. Twee leden zijn reeds 
40 jaar lid van ons Gilde. Na een periode van 
4 jaar, normaal is het om de 3 jaar, kan onze 
huidige Koning Hans van Grotel zijn titel ver-
dedigen. Het schieten begint om 15.00 uur 
en zal plaatsvinden bij het Gildeterrein op De 
Lemelvelden. Bij deze nodigen wij iedereen 
uit een kijkje te komen nemen tijdens deze 
spannende wedstrijd.

Koningschieten 
Gilde Sint Joris

REUSEL - ‘Doe mij maar alles’. Met deze 
voorstelling geeft Nol Havens op zondag 
1 mei de aftrap voor een serie tuincon-
certen die deze zomer gehouden worden 
bij zaal-restaurant De Wekker in Reusel. 
Steeds op de eerste zondag van de maand, 
om 15.00 uur ‘s middags.  

Het is niet de eerste de beste met wie De 
Wekker zijn concertserie ‘De Wekker rinkelt 
voor...’ van start laat gaan. Nol Havens is een 
muziekartiest met een indrukwekkende staat 
van dienst. Die begon al toen de band VOF 
de Kunst, waarvan Havens als zanger het ‘ge-
zicht’ was, halverwege de jaren tachtig een 
wereldhit scoorde met ‘Susanne… Susan-
ne…’ en ‘Ik ben stapelgek op jou’. Enkele jaren 
later gevolgd door nog zo’n kraker: ‘Eén kopje 
koffie’. Verder maakte Nol Havens (samen 
met onder anderen Annie M.G. Schmidt en 
Erik van Muiswinkel) popconcerten en fami-
lievoorstellingen voor kinderen. Dus van alle 
markten thuis.

In zijn voorstelling ‘Doe mij maar alles’ is 
Havens zelf weer aan het woord, want oude 
liefde roest niet. De bekende liedjes komen 
voorbij, evenals nieuwer werk. En dan zijn er 
de indrukwekkende verhalen, want na bijna 
veertig jaar heeft Nol Havens veel te vertellen. 
Over mooie succesvolle tijden, maar ook over 
zware tijden. De artiest verloor zijn vrouw, 
zijn ouders, zijn zus en zijn beste vriend. Veel 
ervaringen zijn vervat in ‘Doe mij maar alles’. 
Nol Havens zal het u allemaal (muzikaal) ver-
tellen, alleen met zijn gitaar op het podium. 
Een persoonlijk verhaal. 

Het concert ‘Doe mij maar alles’ van Nol Ha-
vens vindt plaats op zondag 1 mei om 15.00 
uur in de tuin van zaal-restaurant De Wekker, 
Wilhelminalaan 97 in Reusel. Bij slecht weer 
verhuist het optreden naar de ernaast gele-
gen feestzaal. De toegang is gratis. Op You-
Tube zijn liedjes uit de voorstelling terug te 
vinden. 

Op 5 juni wordt de concertserie ‘De Wekker 
rinkelt voor...’ voortgezet met een dubbelcon-
cert van The Borderhouse Neighbours (Sjef 
Larmit en Martien Sanders) en LA-Project 
(Lowie Seuntjens en Albert van Boekel). Vier 
muzikanten uit de streek die de Kempenblues 
een waar gezicht weten te geven.

Tuinconcert van Nol Havens 
bij zaal-restaurant De Wekker
Zondag 1 mei, 15.00 uur
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Nadenken over het verduurzamen van je 
woning en het besparen op gas en elektri-
citeit begint met het weten van het huidige 
verbruik. “Wat is je verbruik?” is daarom 
ook een veel gestelde wedervraag op onze 
energieloketten en ook een van de eerste 
vragen bij een energiescan aan huis. Meer 
dan een energielabel zegt het energiever-
bruik iets over de thermische kwaliteit van 
de woning en de manier waarop de woning 
wordt bewoond. Hoe meer informatie, hoe 
beter. Meer informatie betekent meer zicht 
op de energiestromen. Wanneer wordt het 
meeste gas verbruikt; welke apparaten ge-
bruiken veel stroom; hoe hoog is het sluip-
verbruik. 

Met de slimme meter in huis wordt alles 
nauwkeurig gemeten en opgeslagen. Enexis 
krijgt de informatie en levert die aan de be-
treff ende energieleverancier. Met de eindaf-
rekening zie je dan het jaarverbruik. Sommi-
ge geven ook tussenstanden per maand. Om 
een goed beeld te krijgen van het energiever-

bruik moeten we over meer gedetailleerde 
informatie uit de slimme meter kunnen be-
schikken. En dat kan. 

Kijk eerst eens wat je energieleverancier je op 
dit gebied te bieden heeft. Misschien is die in 
staat en bereid je gedetailleerde informatie te 
verschaff en. Een andere manier is je aanmel-
den bij Slimmemeterportal.nl. Met een paar 
dagen vertraging krijgt je dan het verbruik 
per kwartier nauwkeurig in beeld. De basis-
dienst is gratis. Tegen een kleine vergoeding 
wordt er meer service geboden.

Daarnaast zijn er apparaatjes die je aan de 
slimme meter in de meterkast kunt koppelen. 
Via wifi kun je dan de informatie bekijken op 
je computer of smartphone. De aanschaf-
kosten zijn meestal te overzien en soms is er 
sprake van abonnementskosten. Deze appa-
raatjes luisteren naar namen als Homewizard 
en Earn-E. Ieder heeft zijn eigen karakteris-
tiek. Enkele van onze Energiegidsen hebben 
zich er in verdiept en delen hun kennis en er-
varingen graag met je. Ze zijn te bereiken via 
energieloket@kempenenergie.nl of op onze 
fysieke loketten op zaterdagochtend.

www.kempenenergie.nl

Meten is weten 
Advies over energieverbruik

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
do - vrij 09.00 - 17.00
zaterdag 09.00 - 16.00

www.vandommelenbloemen.nl

In deze tijden is er in ieder geval iets dat troost biedt. De tuin, of zelfs maar een 
balkon, waar de planten tot bloei komen. Kwekerij Van Dommelen blijft ook nu haar 
klanten trouw en zorgt ervoor dat alle producten op een zo veilig mogelijke manier 
gekocht kunnen worden.

Ombouw verkoop
“Wij hebben inmiddels een goede naam 
opgebouwd als kwekerij met verkoop aan 
klanten. In 1996 zijn wij begonnen met ons 
bedrijf en het jaar daarop al meteen met de 
levering aan particulieren begonnen. “Dat 
vertellen John en Jeannette van Dommelen, 
die hun bedrijf hebben zien expanderen. 
“Wij zitten nu al tien jaar op onze locatie aan 
de Groenstraat 20, met een ruime parkeerge-
legenheid voor de bezoekers van onze kwe-
kerij. Wij hebben onze zaak nu omgebouwd 
voor deze tijden waarin er allerlei beperkin-
gen zijn opgelegd. In de 5000m2 grote kwe-
kerij  zijn aparte looproutes gemaakt voor de 
inkomende en voor de vertrekkende klanten. 
Zodat er ruimte genoeg is om op gepaste 
afstand te shoppen. Je kunt je bestelling sa-
menstellen via www.vandommelenbloemen.
nl, vervolgens doorgeven via de site en dan 
zorgen wij dat hij klaar staat als men hem 
komt afhalen. Tegen geringe kosten kan de 
bestelling ook worden thuisbezorgd. Dus je 
hebt de keuze.”

Uitgebreid assortiment
Wat is er mooier dan een plant die tot bloei 
komt? Nu veel meer mensen noodgedwon-
gen thuis zijn, beseffen zij pas hoeveel plezier 
en voldoening het werken met bloeiende 
planten kan bieden. “Wij kunnen ze van 
dienst zijn met het gehele assortiment van 
eenjarige bloeiers. Voor het voorjaar bijvoor-
beeld de violen en primula’s, de zomer met 
zijn geraniums, sufinia’s en bacopa’s en in het 
najaar natuurlijk de winterviolen. Er is een 
enorme keuze om iedere tuin kleur te geven. 
Dat kun je nog versterken met onze hangpot-
ten en kuipplanten. Sundaville bijvoorbeeld, 
of Suzanne met de mooie ogen; ook hier is 
de keus enorm. Je hebt natuurlijk ook pot-
grond- en mestsoorten nodig. Iedere plant 
stelt namelijk haar eigen eisen. Wij vertellen 
je welke soorten je kunt aanschaffen voor 
een optimaal resultaat in de tuin. Een klant 
die tevreden is, als hij onze planten prachtig 
tot bloei ziet komen, dat is ons doel. Het 
zorgt voor de binding van ons als kweker en 
die klant.”

OPENINGSTIJDEN
Koningsdag van 10.00-16.00 uur 

Ma-Vr 9.00-17.00 uur / Za 9.00-16.00 uur
 Zondag 24 april 10.00-16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
do - vrij 09.00 - 17.00
zaterdag 09.00 - 16.00

www.vandommelenbloemen.nl
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Telefoon 013 - 5169658

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 
9.00 tot 17.00 u.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 u.

www.vandommelenbloemen.nl

Hemelvaartsdag GESLOTEN 

5.000 m2 perkplantenplezier
o.a. - geraniums
 - surfinia, mini-Petunia
 - stammen en struiken
 - potgrond en voedingsstoffen
 - mix hangpotten met water reservoir

BLADEL - We mogen weer organiseren en 
dat laten we ons geen twee keer zeggen. 
We geven het startschot aan Ad van Rijs-
wijk, die ons alles kan vertellen over And-
reas Schotel. Een enthousiaste verteller 
(denk aan de Pilotenlijn) en betrokken bij 
de stichting Vrienden van Andreas Schotel.

In 1981 ontstond de stichting Vrienden van 
Andreas Schotel. Dit om meer bekendheid te 
geven aan zijn werk, het werk goed te kunnen 
conserveren en het toegankelijk te maken 
voor een breder publiek. In 2009 is het mu-
seum aan de Dorpsstraat in Esbeek geopend. 
Maar de vraag is: waarom juist een Andreas 
Schotel-museum in Esbeek? Kunstenaar 
Andreas Schotel raakte na zijn mobilisatie in 
Goirle en Baarle-Nassau, en sinds zijn eerste 
verblijf op landgoed De Utrecht in 1919, ver-
liefd op het Brabantse landschap en besloot 
in Esbeek te blijven. 

Nieuwsgierig geworden naar de geschiede-
nis van deze markante man en zijn leven in 
een houten tuinhuisje De Schuttel in het bos, 
kom dan donderdag 12 mei naar De Schouw 
in Bladel. Aanvang is om 19.30 uur en de en-
tree is gratis. Koff ie en thee kosten € 0,50. Mis 
deze avond niet! Iedereen is welkom, leden 
en niet-leden. Graag aanmelden in verband 
met het aantal zitplaatsen, maar dit is niet ver-
plicht. Op de dag zelf kunt u nog beslissen om 
te komen luisteren in De Schouw, Emmaplein 
2 in Bladel. Aanmelden: thearosch@gmail.
com. Voor eventuele vragen of informatie: 
Thea Rosch, tel. 06-51284739. Graag tot ziens!

Lezing over Andreas 
Schotel in De Schouw

BLADEL - Op 9 en 10 april had De Blaalse 
School een mooie en kleurrijke expositie ge-
organiseerd. Meer dan 250 bezoekers had-
den van deze expositie kunnen genieten.

We vroegen de bezoekers om de kunstenaars 
een compliment te geven. Deze taak werd 
door de meeste bezoekers zeer serieus geno-
men en er ontstonden regelmatig discussies 
over wat nou het mooiste, beste en meest 
aansprekende kunstwerk was. Maar over 
smaak valt niet te twisten. Toch willen we 
graag vermelden welk kunstwerk bij de be-
zoekers het vaakst in de smaak viel, dat was 
het schilderij met twee jongetjes, genietend 
van een boterham op de stoep, van Dorien 
Reijnders. Bijzonder aan dit schilderij was 
dat alles in de tint blauw was geschilderd. Wij 
danken de bezoekers van onze tentoonstel-
ling voor de vele blijken van waardering voor 
ons werk en we zien u graag terug in 2024.

Succesvolle expositie 
teken- en schilderclub 
De Blaalse School
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Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

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!

WEEBOSCH-BERGEIJK - We weten alle-
maal dat wandelen goed is voor onze ge-
zondheid. Maar weet je ook dat wandelen 
je creativiteit en je concentratievermogen 
verhoogt? Goed nieuws dan: op zondag 1 
mei mogen we weer! 

Buurthuis ’t Sant organiseert na twee co-
ronajaren weer de Klavertje Vier lentewande-
ling. Doe mee en kies voor een rondje van 6,2 
km, 7,4 km, 7,7 of 8,8 km. Je bepaalt zelf welk 
rondje je eerst doet en/of er nog een volgt, of 
twee of drie! De start is steeds bij Buurthuis 
’t Sant en op het eind kom je weer terug naar 
de gezellige foyer waar een kopje koffie-thee, 
soep of een broodje klaar staan. 

Doe jij mee? De entree is slechts € 1,80. Kin-
deren betalen € 0,50 en leden van de wandel-
verenigingen € 1,30. Je hoeft vooraf niet aan te 
melden. Wandelaars en honden (mits aange-
lijnd) zijn van harte welkom tussen 07.00 en 
14.00 uur. De routes zijn uitgepijld. Startloca-
tie is Buurthuis ’t Sant, Witrijtseweg 9 in Wee-
bosch-Bergeijk. Meer info via annyvkessel@
hotmail.com. Graag tot ziens!

Klavertje Vier 
lentewandeling

WINTELRE - In Wintelre is toneelvereni-
ging De Vriendenkring weer volop aan het 
repeteren geweest voor een nieuw toneel-
stuk. Nu de theaters weer open zijn, is het 
toneelstuk een mooie uittip en het kijken 
zeker waard! 

Weer een toneelstuk op de planken brengen, 
is iets wat toneelvereniging De Vriendenkring 
ontzettend gemist heeft. De spelers kijken er 
dan ook ontzettend naar uit om hun stuk op 
30 april, 6 en 7 mei weer op de planken te 
kunnen brengen voor vele bezoekers. 

Het toneelstuk ‘Doodgewoon’ is een avond-
vullende klucht rondom enkele families, een 
begrafenisonderneming, een sprankje erotiek 
en een vleugje jaloezie. Af en toe laat het stuk 
wat ‘zwarte’ humor zien, maar het is vooral 
een enorm komisch en verrassend toneelstuk 
van Gerben van Pijl. Geld hebben of niet, een 
baan hebben of niet, familie hebben of liever 
niet. Dit zijn wat thema’s die in het stuk aan 
de orde komen en die door onze regisseur 
Henk van de Ven zeer levendig op de planken 
worden gezet. 

Het stuk belooft sowieso een avond vol humor, 
een gezellige lachwekkende avond uit, waar-
bij de tranen (van het lachen) over de wangen 
zullen biggelen. Wie is daar nu niet aan toe? 
Dat was toch voorheen ook ‘doodgewoon’? 

Op 30 april, 6 en 7 mei is het toneelstuk 
‘Doodgewoon’ te zien in de Rosdoek, Kerk-
straat 10 in Wintelre. Kaarten zijn te reserve-
ren via: vriendenkringwintelre@gmail.com of 
bel 040-2053711.

Toneelstuk 
‘Doodgewoon’ te 
zien in de Rosdoek

KNEGSEL - Ondanks het late tijdstip in 
het seizoen en met de coronaperiode nog 
maar kort achter ons, heeft Theater ’t Ros 
het aangedurfd om weer ‘gewoon’ 7 voor-
stellingen te plannen. De toneelspelers 
van Theater ’t Ros in Knegsel vinden het 
best wel spannend! 

Maar liefst 2,5 jaar geleden speelden ze voor 
het laatst met publiek in de zaal.  Nu staan 
ze aan de vooravond van de hilarische rela-
tiekomedie ‘Liefde Half om Half’. Oorspron-
kelijk is het verhaal geschreven in 1969 door 
auteur Alan Ayckbourn. Het is uitgegroeid tot 
één van de meest legendarische komedies 
van de Engelse scenarioschrijver. Het stuk is 
diverse malen opgevoerd in de Nederlandse 
theaters. 

Nog niet zo lang geleden (2013-2014) bracht 
Rick Engelkes (REP Entertainment) het op de 
planken. Nog steeds kun je op YouTube een 
volledige registratie streamen van de versie 
uit 1979, geregisseerd door Adrian Brine en 
Theo Ordeman. Met Ko van Dijk, Pleuni Touw 
en Jeroen Krabbé  in de belangrijkste rollen. 
Deze versie inspireerde Bernard Tholen om 
het stuk ook eens bij ’t Ros op de planken 
te brengen. Het is met name zo bijzonder 
omdat het zich op twee locaties afspeelt, in 
de woonkamers van Frank en Fiona Fideldij 
en van Bob en Susan de Waal. Beide stellen 
hebben voor hun partners het een en ander 
te verbergen en gebruiken de brave Willem 
en Toos Vuursteen als alibi. Dat leidt er zelfs 
toe dat zowel de Fideldijs als de Waaltjes de 
familie Vuursteen uitnodigen voor een diner. 
Vanaf dat moment ontpopt zich een opeen-
stapeling van flaters, leugentjes en verspre-
kingen. “Het stuk zit anders in elkaar dan de 

meeste stukken”, vindt Thijs Bierens, die in 
de rol kruipt van Frank Fideldij. “Ik vind het 
best wel een uitdaging om dit stuk goed op 
de planken te brengen. Je moet vaak reage-
ren op tekst uit de andere scene die zich op 
hetzelfde moment op het podium afspeelt. 
Dat is heel leuk als het goed gebeurt, maar 
ook best wel moeilijk.” Carin van der Velden, 
die zijn partner speelt, sluit zich daarbij aan: 
”Bovendien is de tekst soms moeilijker dan in 
andere stukken”.  

Hans Keeris is net klaar met het tonpraatsei-
zoen en staat nu alweer op de planken bij ’t 
Ros. Regisseur Bernard Tholen heeft hem en 
Ans Tholen gestrikt voor de rol van de brave 
Willem en Toos  Vuursteen.  “Het is vooral heel 
erg fijn dat we weer toneel kunnen spelen na 
zo’n lange tijd. Hopelijk vindt ons publiek dat 
ook en komen ze weer in grote getale naar 
Knegsel.” Over zijn rol: “Willem Vuursteen is 
nogal een typisch geval, zo’n rol ligt me wel”. 
De rollen van Bob en Susan de Waal worden 
gespeeld door Harm Kok en Erica Rombauts:  
“Je moet wel geconcentreerd blijven, de ti-
ming is nog belangrijker dan in andere kome-
dies of kluchten”.  Regisseur Bernard Tholen 
heeft er vertrouwen in: “Er staat zoveel er-
varing op het podium, bovendien spelen ze 
graag met elkaar, dat gaat helemaal goed 
komen!”

Theater ’t Ros speelt het stuk 7 keer in MFA De 
Leenhoef in Knegsel, op 29 en 30 april en op 6, 
7, 8, 12 en 13 mei. Let op: 12 mei is een donder-
dag. Alle voorstellingen vangen om 20.00 uur 
aan. Kaarten à € 12,-, inclusief het pauzedrank-
je, kunnen gereserveerd worden via 

www.theatertros.nl

Legendarische komedie ‘Liefde 
Half om Half’ bij Theater ’t Ros

Thijs Bierens  en 
Carin van der Velden
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De kunstschilder van de vorige keer 
was natuurlijk Janus Spooren uit 
Hapert. U heeft hem ongetwijfeld 
herkend, ook als u niet heeft gerea-
geerd. 

Janus was de schilder “van, in en 
uit de Kempen”. Naar eigen zeggen, 
leefde hij in de bossen. Zijn thema’s 
waren het Kempische landschap en 
de Kempische natuur. Bij de opening 
van de tentoonstelling op de foto, 
die van 1988 in het gemeentehuis in 
Hapert, zei meester Jan van Hout 

over hem: “Op die natuur, de bomen, de bloemen, de hei, de kleine boerderijen, de zand-
weggetjes in de omgeving van Hapert, raakt de schilder niet uitgekeken.” De meester 
vergat de luchten. “Luchten zijn belangrijk”, zal Janus hem na afloop ongetwijfeld nog even 
hebben uitgelegd.

Janus was een autodidact, hij had nauwelijks lessen gehad en onderhield geen contacten 
met andere schilders. De kleuren die hij gebruikte, waren niet te koop. Hij ging er prat op 
ze zelf te mengen, bruin, zwart, cadmiumgeel. Kleuren waren essentieel. In een interview 
uit 1979 zegt hij: “De astronauten moesten er kilometers voor omhoog om uit te kunnen 
roepen hoe prachtig de kleuren zijn. Ze zijn er nu. Hier om ons heen. Je moet ze alleen 
leren zien. Altijd opnieuw.” Om, misschien wel met een vooruitziende blik, te vervolgen: “Ik 
ben zo bang, dat de mensen het met hun vervuiling allemaal kapot maken. Voor die tijd 
wil ik het allemaal op linnen hebben staan.”

Voor wie zelf graag vertoeft in de Kempische natuur: kijk eens in de verte met de ogen 
van Janus en merk op dat de Kempen geen duidelijke horizonten heeft. Ze vervloeien in 
zwarten, in bruinen en in cadmiumgeel. Wel eerst even afstappen.

Op de weinige foto’s die van hem bekend zijn, is Janus steevast omringd door zijn eigen 
schilderijen. Hij kon niet zonder schilderijen, “niet zonder maken en niet zonder hebben”, 
zegt hij ergens. Schilderijen afstaan, stond gelijk aan afscheid ervan nemen. “Als ik geen 

geld heb”, aldus Janus, “moet ik 
wel verkopen. Dan hangen ze bij 
een ander en de tranen komen 
in mijn ogen (..).” Wie nog in het 
bezit is van een schilderij van 
Janus Spooren realisere zich: 
“De kleuren passen zich aan aan 
de mensen die ermee omgaan. 
Ze krijgen een beetje hun karak-
ter en verliezen het mijne.” 

Winnaar 
is geworden: 

Nel Craninckx 
uit Hapert

De foto van deze keer heeft ook wel iets 
Kempisch. Kasseiwegen als deze, zie je 
natuurlijk ook in West-Vlaanderen en in 
Noord-Frankrijk (we hebben de bekende 
wielerklassiekers net weer gehad), maar 
deze ligt toch echt hier ergens. 
Wie weet welke weg dit is?

U kunt uw oplossingen zoals altijd mailen naar
heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs!

Succes!

www.heemkundebladel.nl
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REUSEL - Stichting Wereld Wijd uit Reusel 
houdt zaterdag 30 april en zondag 1 mei 
weer Opendeurdagen met een hobby-, 
speelgoed- en rommelmarkt. Deze vindt 
plaats in de blokhut van Jong Nederland, 
Hulselsedijk 32 in Reusel. 

Het publiek kan er terecht van 10.00 tot 16.00 
uur. Tijdens de open dagen zijn producten te 
koop die door onze leden van de stichting zijn 
gemaakt, zoals vogelhuisjes, houten speel-

goed, zelfgebreide sokken, truien en nieuw 
gemaakte schorten, kaarten enz. Tevens is 
er ook een enveloppenstand. U kunt genie-
ten van koff ie, thee en fris met een lekkere, 
warme wafel. De toegang is gratis.  

Stichting Wereld Wijd zet zich in voor hulp 
aan de Derde Wereld. Dit keer is de op-
brengst van de Opendeurdagen voor de mis-
sie van broeder Theo van Gompel voor een 
weeshuis in Congo.

Opendeurdagen Stichting Wereld Wijd

HAPERT - Graag willen we dat met onze 
leden, oud-leden en hun partners vieren 
op vrijdag 13 mei in gemeenschapshuis 
Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert.

We hebben een gezellig, feestelijk program-
ma en de tijd om nog eens wat bij te praten 
vanaf 10.30 tot 17.00 uur. En wat dacht u ervan 
nog eens terug te blikken met anekdotes en 
foto’s van de afgelopen 35 jaar. 

Ook wordt er deze dag voor een heerlijke 
lunch en een lekker drankje gezorgd. Om een 
kans op een prijsje te bemachtigen verkopen 

we ‘s middags loten voor de loterij. Wilt u als 
lid of oud-lid ook met ons feesten? Meldt u 
dan voor 1 mei aan. Hiervoor dient u zich wel 
op te geven via mail bij één van de bestuurs-
leden en vooraf te betalen op bankrekening: 
NL74 RABO 0107519925 BIC RABONL2U. 
E-mail: Mia Kanen, activiteiten@rpv-dekem-
pen.nl en Marianne Som, secretaris@rpv-de-
kempen.nl. Per telefoon: Diny van Drongelen, 
0497-513965.

Kosten: voor leden (met partner) € 5,00 per 
persoon en voor oud-leden (met partner) 
€ 7,50 per persoon.

Reuma Vereniging de Kempen 
viert haar 35-jarig jubileum

REUSEL - Op koningsdag, woensdag 27 
april, organiseert buurtvereniging De 
Lensheuvel (Lensheuvel, Braekeling, 
Marialaan) in Reusel, tussen 09.00 en 13.00 
uur, weer een Oranjemarkt. 

De deelnemende inritten, van waaruit spullen 
verkocht worden, zijn te herkennen aan de 
versiering. Wij hopen weer op veel gezellig-
heid!

Woensdag 27 april  Oranjemarkt 
buurtvereniging De Lensheuvel in Reusel
09.00-13.00 uur
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OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

9:00 - 18:00
9:00 - 20:00
9:00 - 16:00

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

BEL: 0497-641310
MAIL: info@debruijnzitmeubelen.nl

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

ACTIE 
DINING

+
MAYFAIR

breng gerust een bezoek 
aan onze showroom om alle 
mogelijkheden te bekijken

IN ACTIE

HAPERT - In 2020 heb ik met een bericht 
in PC55 gestaan. Mijn droom kwam uit. Ik 
kon met het Rode Kruis op expeditie door 
Oeganda! De start van allerlei acties werden 
gemaakt en ik was enthousiast om het spon-
sorgeld bij elkaar te sprokkelen. Inmiddels 
weten we beter… Oeganda moest uitgesteld 
worden. En zo als het er nu uitziet, kan het dit 
jaar in september wél doorgaan! Daarom kom 
ik nu weer opnieuw in actie.

Allereerst wil ik terugkijken naar wat ik 2020 
al gedaan heb. Ik heb een actie gehad dat je 
voor Pasen een lekkere ijstaart kon bestellen, 
die Ivanka Luijten gemaakt had. Hier werd 
gretig gebruik van gemaakt. Heel leuk! Daar-
naast heb ik een t-shirt laten drukken met 
allerlei logo’s van bedrijven erop. Zij hebben 
hier allen ook een klein bedrag bij betaald ter 
sponsoring. De volgende bedrijven wil ik nog-
maals bedanken hiervoor: installatiebedrijf 
Bram Vosters Hapert, DA Hapert, Wijnslijterij 
Hendrikx Hapert, Stappaerts mode Hapert, 
Boertien Klimaat Techniek Hapert, Bakkerij 
Wieland Hapert, Wouters Groep Eersel, 
AJ Loots Eindhoven, van Dingenen Trans-
port Hapert, Hermans Tweewielers Hapert, 
Straatman Mode Hapert, Schildersbedrijf 
Lemmens Hapert, Coen’s trading, Duisen-
burgh Waalre en Kapperzzz Hapert. Het shirt 
zal ik dragen bij de overige activiteiten die ik 
organiseer en tijdens de expeditie. 

Daarnaast zijn er nog verschillende mensen 
die een donatie hebben gedaan op mijn web-
site: www.expedition.actievoorrodekruis.nl/
actie/marion-simons. Super bedankt hiervoor! 
Voor alle mensen die ook een donatie willen, 
welkom! Alles is goed, geef wat je wil geven. 
Ik ben er superblij mee. Hier wil ik specifiek 
Multifix Group uit Bergeijk noemen. Zij hebben 
ook een gulle gift gedaan, bedankt! Multifix 
Group is een internationale leverancier op het 
gebied van bevestigingsmaterialen, specifieke 
metaal- en kunststof maakdelen, draadbomen 
en assemblage van mechatronische samen-
stellingen. Ook heb ik bij diverse winkels een 
paar weken of een maand meegedaan met de 
flessenactie. Massaal werden de essemblage-
bonnen in een box gedoneerd, waarna ik een 
mooi bedrag op kon halen. Bedankt aan ieder-
een die hieraan meegedaan heeft.

Aangezien het ernaar uit ziet dat dit de expe-
ditie wel door kan gaan, wil ik er weer enkele 
acties ingooien. Ik wil deze hier alvast alle-
maal op een rijtje zetten.

Bloemenactie voor het weekend van 4 juni
Ik heb hiervoor geraniums in de aanbieding, 
in de kleur rood, wit of roze. Deze kosten 
€ 2,50 per stuk. Het is de bedoeling dat je 
vooraf doorgeeft, welke en hoeveel je deze 
wil hebben. Dan zorg ik samen met Kwekerij 
Brugmans uit Bergeijk ervoor dat deze klaar 
staan op vrijdag 3 of zaterdag 4 juni. Weet je 
al welke je wil? Stuur dan snel een mail  naar 
msimons806@gmail.com of app/bel naar 
06-36422100. Geef daarbij je naam door, te-
lefoonnummer, welke bloem en hoeveel. Doe 
dit vóór 30 mei om zeker te zijn van een leuk 
bloemetje in te tuin te kunnen zetten. Weet je 
wat het leuke is aan de datum 4 juni? Dat is 
de nationale opa- en omadag. De dag om deze 
eens in het zonnetje te zetten. Wie wil dit niet?

Wandeling op donderdag 26 mei 
(Hemelvaart)
Ik heb twee mooie routes van ongeveer 5,5 
en 12 km uitgezet over het natuurgebied bij 
de Pan en de Pals. Ook is er een mogelijk-
heid om een GPS-tocht te lopen. Vertrek is 
tussen 08.45-11.00 uur vanaf Nieuwstraat 19 
in Hapert. De kosten zijn € 5,- of € 9,- inclusief 
een lot voor de loterij. Daarbij is onder andere 
een paar gloednieuwe wandelschoenen van 
Voet & Goed te winnen en een cadeaubon 
van restaria ‘t Smulhuis. Onderweg kan de 
inwendige mens verzorgd worden met een 
kopje Fortune Coff ee, een kop soep of een 
broodje. Op het eindpunt van de wandeling 
bij Café ’t Pleintje krijg je bij de eerste con-
sumptie 3 gratis bitterballen.

Verdere plannen
Ik wil nog graag een tuinconcert organiseren, 
waar enkele mensen van lokale bandjes op-
treden (akoestisch). Hierbij zal de bedoeling 
zijn dat er kaartjes gekocht worden. En dan 
kunnen we met een select groepje genieten 
van hopelijk mooi weer met muziek erbij. 
Natuurlijk kan er wat gegeten en gedronken 
worden. Mocht hiervoor vergunning afgege-
ven worden, dan hoor je hier snel meer van.
Daarnaast heb ik nog diverse (kinder)kle-
ding te koop, waarvan de opbrengst naar dit 
goede doel kan. Wanneer ik dit zal doen, is 
nog onduidelijk. Dat hoor je vanzelf. Zo zullen 
er misschien meer ideeën langs gaan komen 
dit jaar nog. Ook dit zal dan kenbaar gemaakt 
worden. Laten we eerst maar met de wan-
deling en de bloemen beginnen. Zorg dat je 
erbij bent!

Marion Simons

Expeditie door Oeganda met het Rode Kruis

REUSEL - Wil je meer bui-
ten zijn, lekker veel bewe-
gen en samen met anderen 
aan je gezondheid werken? 
Kom dan meedoen met 
onze Start Running trainin-
gen. Op dinsdag 9 mei be-
gint er bij  AVR’69 weer een 

nieuwe cursus voor de beginnende hard-
loper met als ultieme doel om 5 km te kun-
nen ‘joggen’. Echt iedereen kan meedoen!

Tijdens onze trainingen laten we je kennisma-
ken met alle facetten van het hardlopen. Aan 
bod komen o.a. warming up, cooling down, 
houding van het lichaam, looptechniek, spier-
versterkende- en lenigheidoefeningen. Ook 
besteden we ruim aandacht aan o.a. voeding, 
drinken, blessurepreventie, het juiste schoei-
sel, kleding enz. Met een uiterst gedoseerde 
opbouw van de te lopen afstanden, de juiste 
houding en een goede looptechniek kun jij 
straks ook genieten van deze sport. (Sport)
ervaring is niet nodig, het niveau bepaal je 
zelf. Samen gaat dat leuker, stimuleer je el-
kaar en is het gezelliger.

Bij AVR’69 beschikken we over de beste fa-
ciliteiten om de trainingen te ondersteunen. 
We starten op een mooie, nieuwe kunststof 
baan. Lopen op een kunststof baan geeft een 
uitstekende demping en is daardoor minder 
blessure gevoelig. Naast deze goede onder-
grond maken we gebruik van verschillende 
attributen ter ondersteuning van de training. 
Een groot voordeel van de baan is ook dat de 
trainer een goed overzicht heeft en iedereen 
kan volgen tijdens de training. Op de baan 
loop je immers niet snel verloren!

De trainingen worden gegeven op dinsdag- 
en donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur op 
het sportterrein van AVR’69 op sportpark Den 
Hoek aan de Turnhoutseweg in Reusel. Als je 
verhindert bent op één van de avonden krijg 
je ‘huiswerk’ en ga je zonder probleem je doel 

te bereiken. Binnen 7 weken gaat u van afwis-
selend wandelen en hardlopen in de eerste 
les komen tot 30 à 35 minuten joggen in de 
laatste les. U kunt daarna zonder problemen 
doorstromen naar één van onze bestaande 
trainingsgroepen bij AVR’69. Ben jij ook op 
zoek naar een betere conditie, een gezonder 
lichaam maar vooral ook een gezellig uurtje 
sporten in de heerlijk frisse buitenlucht? Doe 
dan vanaf dinsdag 9 mei met ons mee.

De eenmalige kosten zijn slechts € 30,00 p.p. 
Geïnteresseerd of nog vragen? Voor meer 
informatie kijk je op onderstaande website 
of stuur een bericht naar onze trainer Edwin 
Pijnenburg: edwin.pijnenburg@gmail.com of 
06-12825122. Hopelijk tot ziens op 9 mei!

www.avr’69.nl

Start Running met AVR’69

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 9

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#7

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

6 6
6 3 9 6

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

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

9 6 1
5 4 6

3 1 2
8 7 2 5 3 1

9 3 9 5 9 6 4
1 2 3 9

5 2 6 8 3 1
4 2 7 3 1

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

9 4 1 3 5 7

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 16

H
appy the m

an, and happy he alone, H
e, w

ho can call today his ow
n; H

e w
ho,

secure w
ithin, can say Tom

orrow
 do thy w

orst, for I have lived today.
-- D

ryden

3 6 9
5 8

3 1 8
2 3 6

8 1
9 7 5

3 9 4
6 4

6 8 1

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 puz-
zel. 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: Overheid - Politiek  
 

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

 
 

A – Die loopt op tijdens verhitte debatten (16)
B – Geen actie van boeren en buitenlui (16)
C – Minister die kabinet Rutte III tot last was (4,3,3,4)
D – Zit namens de Partij voor de Dieren in 
  het parlement (12)
E – Geen grotestedenbeleid (13)
F – Curieus landsbestuur (17)
G – Daarin doet men niet aan matennaaien (17)
H – Onderdeel van de aanpak van het 
  openbaar vervoer (16)
I – Hierop mag je de antwoorden gokken (11)
J – Geen prominente ruimtes op het Binnenhof (15)

K – Bejaardensoos (12)
L – Hij heeft het rijk alleen (8)
M – Beschermt onze leefomgeving (14)
N – (Jesse) Klaver (10)
O – Is dit bedoeld om mensen in de wijk 
  de mond te snoeren? (14)
P – Handhaver (9)
Q – Leidinggevend figuur (15)
R – Geen keukentafelgesprek (10)

 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: 

Annelies Verberne
      uit Duizel

met het oplossingswoord: ‘zittingsperiode’

Annelies heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 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: De winnaar van vorige week is: 

Cryptofilippine
Overheid & Politiek

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 #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 16

If everything is com
ing your w

ay then you're in the w
rong lane.

8 9 2
7 5 9 8

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

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

Ill
us

ie

In de oertijdIn de oertijd

Geloof (niet) alles dat je ziet in deze optische illusie. Is het gezichtsbedrog? 
Zien de horizontale en verticale lijnen er golvend uit? Leg er maar eens een liniaal langs.
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✁ ✁ ✁

Dit jaar helaas geen Koningsmarkt in de ‘vertrouwde’ vorm. Maar wel een leuk alternatief, 
geschikt voor het hele gezin! Er zijn vanaf vrijdag 22 april t/m woensdag 27 april 17.00 uur 
namelijk 2 speurtochten uitgezet: één voor kinderen en één voor volwassenen. Uiteraard 
mag ook de kinderfietstocht op Koningsdag niet ontbreken.

Speurtocht
Voor volwassenen hangen in diverse etalages bij ondernemers in Hapert 22 foto’s van vroe-
ger. Bij iedere genummerde foto hoort een vraag. De opgave is eenvoudig, zoek de foto’s en 
beantwoord de bijbehorende vraag. De vragen vindt u op het deelnameformulier hiernaast. 

Voor de kinderen hangen er in de diverse etalages van de Hapertse ondernemers in totaal 
22 letters en cijfers. Deze moeten in de goede volgorde worden gezet om tot de juiste 
oplossing te komen. De oplossing kan gezet worden op het deelname formulier.

Zoekgebied
Het zoekgebied voor de speurtocht loopt van de apotheek, via de Oude Provincialeweg, 
het Alexanderhof, de Kerkstraat en de Markt tot aan café ’t Pleintje. 

Inleveren deelnameformulier
Vul het deelnameformulier in samen met uw gegevens en lever deze uiterlijk woensdag 
27 april om 17.00 uur in bij De Hofdame. Ding mee naar mooie prijzen, beschikbaar gesteld 
door de Hapertse ondernemers! 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van beide speurtochten vindt plaats op Koningsdag om 19.00 uur in 
Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51 te Hapert. 

KONINGSDAG IN HAPERT

Deelnameformulier fotospeurtocht Koningsdag 2022
1. Wat was/waren de functie(s) van dit gebouw? __________________________________
2. Hoe oud is deze molen?____________________________________________________
3. Wat is de naam van deze school?_____________________________________________
4. Wat was de naam van deze kapper? __________________________________________
5. Hoe heet de bewoner van dit pand? __________________________________________
6. Welke supermarkt zat hier vroeger in? ________________________________________
7. Wat voor les kreeg je op deze school? _________________________________________
8. Wie was de eigenaar van deze winkel? ________________________________________
9. Welk restaurant heeft hier in gezeten? ________________________________________
10. Welke sigarenfabriek was dit? ______________________________________________
11. Waar stond deze boerderij? ________________________________________________
12. Wie was de eigenaar van deze winkel? _______________________________________
13. Welke supermarkt zat vroeger in dit pand? ____________________________________
14. Wat is de naam van dit transportbedrijf? ______________________________________
15. In welk jaar was dit tramongeluk? ___________________________________________
16. Van wie was deze winkel? _________________________________________________
17. Wie is deze persoon? _____________________________________________________
18. Wat is de naam van het restaurant dat nu in dit pand is gevestigd? _________________
19. In welke straat staat dit pand? ______________________________________________
20. Wie is deze juff rouw op deze foto? __________________________________________
21. Waar stond het politiebureau? ______________________________________________
22. Van wie was de boerderij die op het huidige parkeerterrein van de Boemerang stond?
_________________________________________________________________________

Oplossing kinderspeurtocht:

Naam:____________________________________________________________________ 
Leeftijd:___________           Telefoonnummer:____________________________________

Fietstocht en kleurwedstrijd
Kinderen kunnen ook weer meedoen aan de versierde-fietsen-optocht op Koningsdag. 
Deze zal starten om 10.00 uur aan de Bernhardstraat ter hoogte van Het Palet. Een step, 
bolderkar of skelter versieren mag natuurlijk ook! Uiteraard zal muziekvereniging Kunst 
Adelt de stoet weer muzikaal begeleiden. De mooiste fiets wint een prachtige prijs, tijdens 
de uitreiking op de parkeerplaats voor Divino. Daarnaast is er zoals elk jaar weer een kleur-
wedstrijd voor de kinderen. Kleur de kleurplaat op deze pagina zo mooi mogelijk in. Je kunt 
ook een exemplaar gaan halen bij De Hofdame in Hapert. Inleveren kan bij de Hofdame of 
bij de start van de versierde fietsentocht op Koningsdag zelf. Natuurlijk zijn er ook voor de 
kinderen mooie prijzen te winnen!

Zoekgebied
speurtochten
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Onze duim gaat omhoog voor Frans van Huijkelom. Jaren-
lang heeft hij ons op onze wenken bediend en zorgde hij 
dat alles tiptop in orde was in de sporthal in Hapert. Op 
wedstrijddagen werden scheidsrechters en tegenstan-
ders altijd vriendelijk ontvangen en na trainingen stond 
hij altijd klaar om een drankje voor ons in te schenken. 
Frans stond al achter de bar voordat VVO en Klimroos 
gefuseerd waren en heeft dus al veel generaties voorbij 
zien komen. Frans, je weet het hé, je bent op zondag altijd 
welkom om KVC te komen supporteren.

Namens de selectie van KVC korfbal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog en een dankjewel voor de mooie paasmandjes die aangeboden waren door 
de kinderen en begeleiding van BSO de Franciscusschool in Bladel. Een echte verrassing!

Namens bewoners/team Iepenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan Floriaan Bladel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor degene(n) die steeds het zwerfafval opruim(t)en op het crossterreintje 
op de Kruisstraat in Reusel. Het ene moment denk ik ‘wat een bende’ en steeds is het weer 
opgeruimd. Top!

Namens een buurtbewoner
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen staan omhoog. Wat hebben we op carnavalsmaandag genoten in de Kei met een 
Meet en Greet met Prins Joey D‘n Urste, Adjudant Frank, de Raad van 11, zanger Ronald en de 
jeugd narrenraad. Iedereen van Ons Clubje kreeg een onderscheiding. Alaaf. Geweldig. 

Ons Clubje (van Thea en Net) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim staat omhoog voor Onderlinge Hulp Reusel voor de attentie die ik kreeg tijdens 
Pasen. 

H. Hommering
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor degene(n) die iedere keer onze 
groene kliko weghaalt op de Dwarsstraat in Bladel. Terug-
brengen zou fijn zijn!

Hilke
------------------------------------------------------------------

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep mensen uit 
de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... er gemiddeld meer 
mensen per jaar 
omkomen door 

snoepautomaten dan 
door haaien? 

Mensen hebben de neiging 
eraan te schudden en de 
machine te kantelen als 
er geen snoep uitkomt, 
waardoor hij soms boven 

op ze valt. Een 
gemiddelde snoepautomaat 
kan 300 kilo wegen en 

maakt zo’n 13 slachtoff ers 
per jaar. Haaien maken 

in een recordjaar hooguit 
12 slachtoff ers.

www.loesje.nl
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ALLERHANDE

Goed om te weten!

REDACTIONEEL  
tot maandag 24.00 uur
Voor zondag 22.00 uur aanleveren  
= grootste kans op plaatsen!

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

Hé meiden van KVC,

Wat een geweldige 
verrassing zondag. 

Bedankt voor de presentjes 
en ik kijk terug op een hele fi jne 

en gezellige samenwerking.

Groetjes, 
Frans

Bedankt!Bedankt!

EERSEL - Op Ko-
ningsdag, woensdag 
27 april, 2022 ont-
vangt burgemeester 
Wim Wouters de ge-
decoreerden uit de 
gemeente Eersel in 
De Muzenval. 

Op het plein voor De Muzenval verzorgt mu-
ziekvereniging De Volharding uit Duizel om 
11.00 uur een aubade en verzorgt aansluitend 
gilde St. Jan Baptist uit Duizel een vendel-
groet. Je bent van harte uitgenodigd om deze 
aubade en vendelgroet bij te wonen.

Koningsdag 2022

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
 d

ui
m

in de regio
ZONDAG 1 MEI TOT EIND SEPTEMBER
BEZICHTIGING LAMBERTUSKERK
VESSEM
Locatie: Servatiusstraat 8, Vessem. Open: 
alle zon- en feestdagen van 14.00-16.00 uur. 
Met mooie schilderingen, prachtig vleugel-
altaar en monumentaal orgel.

T/M ZONDAG 29 MEI
EXPOSITIE PAULA KOUWENHOVEN
Schilderijen acryl/pigmenten op doek. 
Thema: ‘Verstild’. Locatie: Galerie 
De Kunstkamer, Hoofdstraat 49, Hoogeloon. 
Tijd: 13.00-17.00 uur. Gratis entree.

DONDERDAG 16 JUNI
T/M ZATERDAG 29 OKTOBER
EXPOSITIE/WEDSTRIJD 
DE HEKSENBOOM
De Heksenboom is een eikenboom in Bladel 
met een mooi verhaal. Locatie: Lijstenmakerij 
Kunsthandel van Antwerpen, Lange Voren 35, 
Eersel. Loop vrijblijvend binnen (tijdens ope-
ningstijden) en stem op je favoriete schilderij.

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

Wij zoeken een

Zaterdag/vakantiehulp 

voor ons 
melkveebedrijf in Reusel 

Interesse? 
Bel Toon Huijbregts 0653493993
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Collectant HandicapNL 
in Bladel

HandicapNL houdt jaarlijks een landelijke 
collecte. Van 25 september t/m 1 oktober 
2022 wordt er gecollecteerd in Bladel.

De opbrengst wordt besteed aan begeleiding 
van en activiteiten voor gehandicapten.

Helpt u ons mee?

Meld u nu dan alvast aan bij Rinus de Punder: 
riarinus@upcmail.nl of 0497-681676. 

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

Vrijwilligers voor diverse 
activiteiten Joris Zorg

Woonzorgboerderij D’n Bolle Akker in  
Vessem biedt ruimte aan mensen met  
dementie.

Samen met een of meer bewoner(s) kun je 
gaan wandelen, duo-fietsen of een andere  
activiteit ondernemen zoals een kaartje  
leggen of handwerken. 

We gaan graag samen met jou op zoek naar 
de juiste match!

Neem contact op met Monique de Bruijn:  
telefoon 0499-572124 of stuur e-mail naar 
Monique.de.Bruijn@joriszorg.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

Dan wint u een paar ATC-wandelsokken 
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00 
en een sporthanddoek met bidon en 
heuptas van PC55 t.w.v. € 20,00. 

De wandelsokken kunt u ophalen bij  
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.
  
De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

Op maat gemaakte zolen kunnen mogelijk helpen. 
Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk.

   Interesse? Maak een afspraak.
   Bel 0497 - 38 64 48

Podotherapie én podologie

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 30 april is het weer  
dansen voor 50-plussers in d’n 
Aachterûm te Reusel.

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

Van harte welkom!

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

Kienen KBO Reusel 
Dinsdag 26 april is het weer het maandelijkse kienen op de laatste dinsdag van 
de maand in ‘D’n Aachterûm’ voor alle leden en niet-leden van Reusel-De Mier-
den en omgeving.

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

Bestuur KBO Reusel

REUSEL - Op donderdag 28 april om 14.00 
uur komt De Veldhovense Mondharmonica 
Vereniging ons een gezellige middag be-
zorgen in D’n Aachterûm.

Onder leiding van dirigent Ton Speeks wordt 
in meerstemmig orkestverband gespeeld op 
de chromatische mondharmonica, basmond-
harmonica en akkoordmondharmonica. 

Het uitgebreide repertoire bestaat onder 
andere uit meezingers, filmmuziek en jaren 
60-70 hits. 

Bestuur K.B.O. Reusel.

Muziekmiddag 
in D’n Aachterûm
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Join Us helpt en maakt jongeren sociaal sterker!

Dodenherdenking 
“Als de vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten 
we haar steviger omarmen.”

Op vrijdag 4 mei herdenken we ook in Bladel, 
Netersel en Hoogeloon alle Nederlandse 
oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Dit zijn militairen en burgers die stierven in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook staat de 
gemeente Bladel stil bij hoe belangrijk vrijheid is en 
dat we hier samen aan moeten blijven werken. 
Burgemeester Remco Bosma nodigt u uit om deel te 
nemen aan de herdenkingen.

Herdenking Hoogeloon
Anders dan andere jaren vindt er dit jaar geen 
herdenkingsdienst plaats in de kerk. De 
dodenherdenking begint met een stille tocht om 
19.40 uur vanaf d’n Anloôp, via de Maalderij, De 
Brouwerstraat en de Dijckmeesterstraat naar het 
oorlogsmonument op het Valensplein. Om 20.00 
uur wordt 2 minuten stilte gehouden. Hierna vinden 
de plechtigheden van de kransleggingen plaats. 
Deze dodenherdenking wordt georganiseerd door 
het 4 mei Comité Hoogeloon. Leerlingen van de 
basisschool, scouting Jubam, de gilden St. Joris en 
St. Sebastiaan en fanfare Wilhelmina verlenen ook 
hun medewerking.

Herdenking Bladel en Netersel
De veteranen organiseren stille tochten vanuit Bladel 
en Netersel naar het herdenkingsmonument aan de 
Neterselseweg. Deze tochten starten om 19.15 uur; 
in Netersel vanaf café d’n Driesprong en in Bladel 
vanaf de rotonde bij de Ballingslaan. Rond 19.45 uur 
vindt de herdenking plaats bij het monument. De 
gilden Sint Joris en Sint Brigida, de Koninklijke 
Harmonie L’Union, PUUR poporkest en Stichting 
Veteranen de Kempen werken mee aan deze 
herdenking.

Voelt uw kind zich vaak alleen? Terwijl het graag leuke 
dingen wil doen met leeftijdsgenoten? Join Us is er voor 
jongeren die zich alleen voelen en daar verandering in 
willen brengen. Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten ze 
andere jongeren en zijn er ervaren begeleiders aanwezig 
die helpen met het maken van nieuwe vrienden!

Socialer en zelfverzekerder
Vanaf april starten vier groepen in de Kempen: twee 
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en twee voor 
jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Iedere twee weken 
ontmoeten zij elkaar. Ze kiezen en organiseren zelf 
allerlei activiteiten, zoals gamen, films kijken, spelletjes 
doen of een uitje. Er zijn ervaren begeleiders aanwezig 
die de jongeren helpen met het verbeteren van sociale 
vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld. De 
bijeenkomsten zijn in Bladel en in Bergeijk. Jongeren 
mogen zelf kiezen waar ze aansluiten. 

Kom erbij. Join Us!
Nieuwsgierig naar Join Us? Iedereen is van harte 
welkom! Aanmelden kan gratis via www.join-us.nu. Ook 
zijn hier informatie en ervaringsverhalen te vinden. Op 
www.join-us.nu/join-us-kempen staat de informatie over 
de groepen in de Kempen. 

Join Us komt voort uit #Kempenbranie; welbevinden 
van jongeren is een van de speerpunten om ervoor te 
zorgen dat jongeren gezond en kansrijk kunnen 
opgroeien.  

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 5 april 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Algemene Aandeelhoudersvergadering BNG
Kennisgenomen van de dividenduitkering 2021 van de 
BNG.

Schriftelijke vragen VHP ex art. 41 RvO m.b.t. 
grondstoffencentrum
Ingestemd met de beantwoording van de gestelde 
vragen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd. 

Jaarverslag afdeling VTH de Kempen 2021
1. Het jaarverslag VTH de Kempen 2021 is vastgesteld;
2.  Het jaarverslag wordt ter kennisname aan de 

gemeenteraad aangeboden en vóór 1 mei 
toegestuurd aan het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie.

Subsidieaanvragen door Coöperatie Bosgroep 
Zuid Nederland
Mandaat wordt verleend aan Coöperatie Bosgroep Zuid 
Nederland om in 2022 namens de gemeente Bladel ten 

gunste van natuurprojecten subsidie aan te vragen en 
de afwikkeling van het subsidietraject te verzorgen.

Subsidie ventilatiemaatregelen Pius X-College
De door het Rijk toegekende subsidies aan het Pius 
X-College worden betaalbaar gesteld na het overleggen 
van facturen door de school.
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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 kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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.

Melding apv/bijzondere wetten 
gemeld

Hoogeloon
•       op het Gildeterrein St. Sebastiaan aan 

Hoogcasterseweg 6A, organiseren van 
Koningsdag Hoogeloon op 27 april 2022.

Bladel
•       Markt en Sniederslaan, organiseren van een 

markt/braderie op 1 mei 2022.

Aangevraagde
omgevingsvergunning
Casteren
•       Wagenbroeken 23, bouwen van buitenhokken 

aan de achterzijde van het dierenpension.

Hapert
•       Diamantweg 22, oprichten van een bedrijfspand 

(OBM).

Hoogeloon
•       Hoogcasteren 23, wijzigen van de voor- en 

zijgevel van een woning.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Dalem 6, vervangen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning. Datum besluit: 
08-04-2022.

Verleende omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit

Bladel
•       Rondweg 25 7, brandveilig gebruiken van een 

woongebouw (37 appartementen). 
Datum besluit: 11-04-2022

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Annie M.G. Schmidtlaan 5, uitbreiden van een 

woning. Datum besluit: 11-04-2022;
•       Sniederslaan 50, verbouwen van de aanbouw van 

een woning. Datum besluit: 06-04-2022.

Hapert
•       Smaragdweg 22, bouwen van een bedrijfspand 

en het aanleggen van inritten. Datum besluit: 
06-04-2022.

Hoogeloon
•       Verzetshelden 38, bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit. Datum besluit: 
06-04-2022.

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2021 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Onderhoud asfaltverhardingen en markeringen diverse in de gemeente Bladel  week 15-2022 t/m week 16-2022 KWS Infra Eindhoven
3. Groot onderhoud asfaltverhardingen, De Lei Netersel donderdag 14 april 2022 en  KWS Infra Eindhoven
   vrijdag 15 april 2022 en dinsdag 
   19 april 2022
4. Groot onderhoud asfaltverhardingen, Neptunus Hapert vrijdag 15 april en dinsdag 19 april 2022 KWS Infra Eindhoven
5. Groot onderhoud asfaltverhardingen, Polaris Hapert vrijdag 15 april en dinsdag 19 april 2022 KWS Infra Eindhoven  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

BETONCENTRALE
HET PERFECTE BETONMENGSEL SNEL EN PRECIES GENOEG GELEVERD?

WIJ HELPEN U VERDER! 

Gestabiliseerd zand of het perfecte betonmengsel voor al uw kleine betonprojecten.
Flexibel, snel en altijd precies genoeg! 

Waarom het niet snel en makkelijk laten leveren?
Natuurlijk kan je jouw eigen beton maken voor het leggen van tegels
of het storten van een kleine betonoppervlakte. 
Maar waarom zou je niet kiezen voor een flexibele leverancier!
Precies het goede mengsel op locatie en altijd precies genoeg.

Bij Betonbesteld.nl kan je zelf jouw perfecte mengsel
af komen halen of wij komen het bezorgen!  

• Vandaag besteld, vandaag geleverd!
• Meerdere mengsels mogelijk!
• Flexibel en meedenkend!

E beton@roosgroep.nl  -  T+31 (0) 497 38 68 90
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Met heel veel passie, plezier en trots hebben wij de afgelopen  
periode onze handen uit de mouwen gestoken. Vanaf nu wensen  
we Chaya, Fred, deelnemers en personeel heel veel succes en  
plezier in hun prachtige zaak Anders van Smaak!

Bedankt!
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Dorpsstraat 15 Riethoven WWW.DITZIT.NL 040-2013103 info@ditzit.nl

Gealux 6026 
Sta op
Advies € 3524
DitZit prijs
€ 1999

Gealux 108
Sta op 
Advies € 3513
DitZit prijs
€ 1999

Fabulous 5            
2 motoren accu
Advies € 2628
DitZit prijs
€ 1899

Gealux Milton
Handmatig
Advies € 1999
DitZit prijs
€ 1199

Gealux 8002
Sta op
Advies € 3446
DitZit prijs
€ 2745

Gealux 6026 Gealux 8002

Specialist in Relaxfauteuils en Sta-
op stoelen 

Familie bedrijf waar service voorop 
staat 

200 stoelen uit voorraad leverbaar

Alleen Nederlandse merken

Parkeren voor de deur
Stel zelf je Relaxfauteuil samen op

DITZIT.NL 

Altijd direct de beste prijs

DitZit heeft nog enkele productie 
plekken voor levering juni

Of kies 1 van de ruim 200 voorraad 
Fauteuils en Banken
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Konings Toetje

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 blikken abrikozen (800 gr)
o 75 gr walnoten
o 100 gr mascarpone
o 500 gr Griekse yoghurt 10%
o 3 el suiker
o 1 el echte boter
o 3 el licht bruine suiker
o 6 (wijn)glazen

Laat de abrikozen uitlekken in een
vergiet. De siroop gebruik je niet.
Rooster de walnoten in een droge
koekenpan, laat ze afkoelen en hak
ze grof. Klop de mascarpone los met
de suiker en roer er de Griekse
yoghurt door. Snijd de abrikozen in
stukjes, maar laat 6 halve heel.

Smelt de boter in een koekenpan en
roer de licht bruine suiker erdoor.
Verwarm dit tot het bubbelt en
begint te karamelliseren. Schep er de

6 achter gehouden abrikozen bij en
laat ze even door de karamel
“dansen” zodat de een mooi bruin
laagje krijgen. Zet het vuur uit.

Schep onderin de glaasjes een laagje
abrikozenstukjes. Spuit of schep
hierop de yoghurt en versier met wat
walnootstukjes. Leg er een halve
karamelabrikoos op en verdeel de
overgebleven karamel.

Laat een half uur opstijven.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 45 minuten

2 blikken abrikozen (800 gr)

500 gr Griekse yoghurt 10%

Eindelijk weer een “normale” Koningsdag. 
Eff e lekker naar de markt, de koningsspelen 
of een terrasje pakken. Vaak is het prachtig 
weer en denk ik ‘yes, de zomer komt er weer 
aan’. Lekker de avondmaaltijd afsluiten met 
een zonnig toetje, krijg er spontaan goeie 
zin van!

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

I Love 
to Cook

met  Ivanka

VERMAAK

Konings Toetje

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 blikken abrikozen (800 gr)
o 75 gr walnoten
o 100 gr mascarpone
o 500 gr Griekse yoghurt 10%
o 3 el suiker
o 1 el echte boter
o 3 el licht bruine suiker
o 6 (wijn)glazen

Laat de abrikozen uitlekken in een
vergiet. De siroop gebruik je niet.
Rooster de walnoten in een droge
koekenpan, laat ze afkoelen en hak
ze grof. Klop de mascarpone los met
de suiker en roer er de Griekse
yoghurt door. Snijd de abrikozen in
stukjes, maar laat 6 halve heel.

Smelt de boter in een koekenpan en
roer de licht bruine suiker erdoor.
Verwarm dit tot het bubbelt en
begint te karamelliseren. Schep er de

6 achter gehouden abrikozen bij en
laat ze even door de karamel
“dansen” zodat de een mooi bruin
laagje krijgen. Zet het vuur uit.

Schep onderin de glaasjes een laagje
abrikozenstukjes. Spuit of schep
hierop de yoghurt en versier met wat
walnootstukjes. Leg er een halve
karamelabrikoos op en verdeel de
overgebleven karamel.

Laat een half uur opstijven.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 45 minuten

Konings Toetje

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 blikken abrikozen (800 gr)
o 75 gr walnoten
o 100 gr mascarpone
o 500 gr Griekse yoghurt 10%
o 3 el suiker
o 1 el echte boter
o 3 el licht bruine suiker
o 6 (wijn)glazen

Laat de abrikozen uitlekken in een
vergiet. De siroop gebruik je niet.
Rooster de walnoten in een droge
koekenpan, laat ze afkoelen en hak
ze grof. Klop de mascarpone los met
de suiker en roer er de Griekse
yoghurt door. Snijd de abrikozen in
stukjes, maar laat 6 halve heel.

Smelt de boter in een koekenpan en
roer de licht bruine suiker erdoor.
Verwarm dit tot het bubbelt en
begint te karamelliseren. Schep er de

6 achter gehouden abrikozen bij en
laat ze even door de karamel
“dansen” zodat de een mooi bruin
laagje krijgen. Zet het vuur uit.

Schep onderin de glaasjes een laagje
abrikozenstukjes. Spuit of schep
hierop de yoghurt en versier met wat
walnootstukjes. Leg er een halve
karamelabrikoos op en verdeel de
overgebleven karamel.

Laat een half uur opstijven.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 45 minuten
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

DINSDAG 26 APRIL 

SMOKING BARRELS AND 
SPECIAL BEERS EVENT
Locatie: D’n Ouwe Brandtoren, Burgemeester 
Willekenslaan 2, Reusel. Tijd: 18.30-23.00 uur.
Opbrengst voor Energy4Finn.

T/M WOENSDAG 27 APRIL 

SPEURTOCHTEN KONINGSMARKT 
HAPERT
Twee verschillende speurtochten voor kin-
deren (met letters en cijfers) en volwassenen 
(met foto’s). Route: vanaf apotheek, Oude 
Provincialeweg, Alexanderhof, Kerkstraat, 
Markt tot Café ‘t Pleintje.  

WOENSDAG 27 APRIL 

VERSIERDE 
KINDERFIETSJESOPTOCHT
Locatie: centrum Hapert. Tijd: 10.00 uur.
Opstellen vanaf 09.45 uur op de ventweg van 
de Oude Provincialeweg.

INRITTENVERKOOP REUSEL
Locatie: bv D’Ekker (Kruisstraat, Marialaan, 
Plonderijen, Kloostertuin, Korenbocht, Weije-
rerf) en bv De Mola (Molenstraat, D’n Ekker, 
Den Tiender, Marialaan, Wilhelminalaan, 
‘t Busseltje) in Reusel. Tijd: 10.00-16.00 uur.  
Te herkennen aan de versieringen!

VRIJDAG 29 APRIL 

STRINGS & DRINKS PRESENTS 
FRIDAY COVERED
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Tijd: 19.30 uur. Gratis entree. 
Met Luke bekend van ‘We want more’.

ZATERDAG 30 APRIL 
ZONDAG 1 MEI

HOBBY-ROMMELMARKT 
REUSEL
Door Stichting Wereld Wijd. Locatie: blokhut 
Jong Nederland Reusel, Hulselsedijk 32, 
Reusel. Tijd: 10.00-16.00 uur. Gratis entree. 
De opbrengst is voor de missionarissen van 
Reusel-De Mierden.

WOENSDAG 4 MEI 

KINDERMIDDAG
‘DE TIJD ZAL HET LEREN’
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.30-16.30 uur.
Entree: € 3,00.  Leuke middag voor de jeugd 
t/m 12 jaar met een rondleiding. 
Kom ook gezellig knutselen en spelen!

DODENHERDENKING
Locatie: Valensplein, Hoogeloon. 
Hoogeloon herdenkt de slachtoff ers van 
oorlog en vervolging, met om 20.00 uur 
kranslegging.

ZONDAG 15 MEI 

LENTEWANDELING 
BLADEL
Organisatie: loopgroep No-Limits. 
Vertrek: Hotel de Tipmast, de Tipmast 48A, 
Bladel. Tijd: 08.30 uur. Entree: € 4,00 (vanaf 15 
jaar). Betaling enkel contant, inclusief snack. 
Afstanden: 2, 5 en 10 km.

ZATERDAG 21 MEI 

GARAGESALE REUSEL
Locatie: bv De Vest, Reusel. 
Tijd: 10.00-14.00 uur. Gratis toegang. 
Deelnemers zijn herkenbaar aan slingers 
en/of ballonnen.

MAESTRO
Organisatie: muziekvereniging Kunst Adelt.
Locatie: Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
6 bekende Hapertse inwoners kruipen in de 
huid van de dirigent van Kunst Adelt.

ZONDAG 22 MEI 

KOFFERBAKVERKOOP 
BLADEL
Locatie: Leemskuilen 16a, Bladel. 
Tijd: 10.00-15.00 uur. Gratis entree. 
Info: koff erbak@gildestjoris.nl 

ZA. 28 T/M DI. 31 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde.

T/M ZONDAG 29 MEI 

TENTOONSTELLING
‘DE TIJD ZAL HET LEREN’
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: openingstijden 
museum. Entree: t/m 12 jaar gratis, t/m 18 
jaar € 2,50 en volw. € 6,50. Deze expo geeft 
een doorkijk in de ontwikkeling van het ba-
sisonderwijs in de laatste 120 jaar.

ZA. 4 T/M DI. 7 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel.

ZONDAG 5 JUNI 

PINKSTERBRADERIE
Locatie: Kerkstraat, de Lend, de Vest, Bakker-
straat, Dorpsbron in Reusel. Tijd: 11.00 uur.
Entree: € 2,00. Diversiteit aan marktkramen, 
gecombineerd met gezellige terrassen, 
muziek en activiteiten voor kids! 

ZATERDAG 11 JUNI 

ESBIKE FESTIVAL
Voor het festival een route fietsen op de 
mountainbike, racefiets en gravelbike. Bij te-
rugkeer wordt je getrakteerd op een heerlijk 
festival! Locatie: Tulder, Esbeek. Tijd festival: 
± 17.00 uur. Meer info: www.esbikefestival.nl

GARAGESALE VESSEM
Locatie: kern van Vessem. 
Tijd: 10.00-15.00 uur. Gratis entree.

ZA. 18 T/M DI. 21 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: het veld bij de molen, Hapert.

ZA. 25 JUNI T/M DI. 28 JUNI

KERMIS HOOGELOON
Locatie: centrum Hoogeloon.

EventsEvents

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

theatertheater

zaterdag 30 april

WIM DANIËLS
Koken met taal (theater)
Letters, woorden, zinnen, leestekens: ze 
zijn als de ingrediënten voor het bereiden 
van een maaltijd. In dit geval is taalexpert 
en graag geziene gast in talkshows Wim 
Daniëls de kok, de taalkok, die in zijn 
voorstelling laat zien wat er allemaal voor 
lekkers gemaakt kan worden met taal.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 20,00

zaterdag 30 april

MAARTJE & KINE
Speelbeesten II
Maartje & Kine maakten van de corona-
nood een deugd. Afgelopen winter stap-
ten ze in hun busje en reden ze naar 
Kines thuisland Noorwegen. Geïnspi-
reerd door een sneeuwwitte wereld, 
schreven Maartje & Kine over onderwer-
pen die ze tot dan toe niet aandurfden.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

Op Weg

 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!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Zon, volle straten en 
mooie creaties. 
De Narrenparade was top!

REUSEL - Eén ding is zeker: dat het Pasen was,  
weerhield het publiek niet om naar de Narren-
parade te komen. Ongelooflijk hoeveel mensen 
in het zonnetje genoten van de mooie carnava-
leske creaties op 1e paasdag! Een diepe buiging 
voor alle deelnemers die, ondanks veel onze-
kerheid de afgelopen 2 jaar, er toch weer ston-
den. En hoe!

Kosten nog moeite zijn gespaard. Er is veel werk 
verzet om er een mooie parade van te maken 
en dat is gelukt. Voor sommigen was het een 
ware race tegen de klok en kozen ze voor lassen, 
plèkken en schilderen in plaats van een weekendje 
weg. Anderen zaten vanaf het begin al helemaal in 
hun rol of gingen fluitend door de optocht. Er werd 
verleid, calorieën en aaikes uitgedeeld en vele 
toeschouwers konden het niet laten de cookies 
te accepteren. Walter had zelfs een snipperdag 
gepakt en de pastoor stond voor een lege kerk 
maar met een volle kar. Gelukkig werd hij bijge-
staan door de paters van de Bigsmiles, die vol 
passie door de optocht gingen.

Wie ook regelmatig door de optocht ging, was 
de politie. Dat was helaas nodig, want de Party-
frieX scheurden als een gek door de optocht en de 
(paas)hazen hielden de rotonde lange tijd bezet. 
Toch hadden ze wel wat harder op mogen treden 
bij de Mac en de bank. Het loste zichzelf op omdat 
de overvallers de meester in plaats van de diamant 
aan de haak sloegen, maar toch. En gelukkig slaag-
de de geheime operatie  door inzet vanuit de lucht. 
Anders had de drone vanuit Casteren nog ingezet 
kunnen worden, maar dat was vast niet goed 
afgelopen. 

Wat ook niet goed afliep was het beleggen in 11 
aandelen confettie, maar gelukkig kreeg het pu-
bliek toelichting op wat echt beleggen is. En wie 
dacht dat stappen in België beter is, heeft het mooi 
mis. Ook daar gaan ze wel eens over de grens. Je 
kunt beter een voorbeeld aan de Feestbeesten 
nemen die met hun piratenboot koers zetten rich-
ting Narrendonk. Daar weet je zeker dat het door 
de Sister Fiber op z’n kop gezet wordt.

Net zoals de Ketels hebben we de afgelopen jaren 
veel gemist, maar gelukkig zijn veel carnavalsvier-
ders positief gebleven ook al liepen ze niezend 
en proestend door de optocht. Dat heeft gemaakt 
dat carnaval weer helemaal terug is! En mocht je 
het nu lastig vinden om een carnavalsoutfit uit te 
kiezen, de dames van WeVo coupeuse helpen je 
graag met een pak op maat. Met of zonder pruik .

Deze editie was er speciale aandacht voor Patric 
Lavrijsen, beter bekend als Koekie. Jarenlang de 
drijvende kracht achter de Narrenparade.  Wegens 
omstandigheden heeft hij moeten stoppen, maar 
hij ging mee in ieders hart. Heel mooi!

Zondagoptocht Reusel
Narrentieners   
1. PartyfrieX - Mee Carnaval scheuren wij dur d’n optocht!
2. De cookies – Accepteert u cookies

Solo’s en Duo   
1.  WeVo - Carnavalsoutfit een moeilijke keuze, vraag advies 

aan de WeVo coupeuse
2. VG Bagger - Wilde ge un aaj?
3. Karel vs David - Van stille tocht naar bijna uitverkocht

Loopgroepen 3-9 
1. Hotgirls - Wij verbranden veul Calorieën
2.  VG De Mafkezen - Carnaval met pasen, dan hossen hazen
3. CV De Ketels - We hebben de leste joare veul gemist

Loopgroepen >9  
1. CV De Mouwers – Blijf positief
2. VG De Begaoiers - Over de grens
3. De Lollebollen - Race tegen de klok

Wagens   
1. JV de Fistvaerekes - Meester diefstal
2. JV ‘t B(r)ouwersgilde - Geheime operatie
3. CV De Zottekes - Harder optreeje

Publieksprijs wagens
J.V. ’t Brouwersgilde - Geheime operatie 

Publieksprijs overig
CV De Mouwers – Blijf positief

Carnavalesk idee Wagens
JV de Fistvaerekes - Meester diefstal

Carnavalesk idee overig
CV De Mouwers – Blijf positief

Aanmoedigingsprijs
VG De Mafkezen
Carnaval met pasen, dan hossen de hazen

Grôte Klène Narrentrek
Maar liefst 144 enthousiaste deelnemers welke goed waren 
voor 32 prachtige acts maakten de optocht groots. Het 
publiek heeft kunnen genieten van alle deelnemers groot 
en klein, hun prachtige creaties, acteer- en danstalent. 

Solo’s
1. Tim Vinken – Ogenblik
2. Stijn Verkammen -  Met carnaval heb ik tijd zat

Duo’s
1.  Sanne Cok en Luutje Bloks - De Boosterbabes
2. Elin van Limpt en Jitte Lavrijsen – Barbies
3. Lieke Bayens en Sara Troost - Accepteert u Cookies?

Groep 3 of 4 personen
1. Sara Dirkx, Lynn Bogarts en Lise Lavrijsen - Carnaval is DOLfijn!
2.  Linn Makop, Bibi Timmers, Isa Schellekens, Sanne Schelle-

kens - Meej Carnaval gooien we hoge ogen
3.  Lieke Lavrijsen, Lieve Ansems, Naomi de Lepper - (de) 

Blue Band

Groep 5 of 6 personen
1. De PartyfrieX - Mee carnaval scheuren wij door de bocht
2. Meiden Torelaar groep 6
3. De Bende

Groep 7 personen of meer
1. Flower Power - Wij zetten de bloemetjes buiten
2. Klimop 3.0 - Wanneer gokte gij dè ut carnaval is
3. We graven & bouwen het feest op

Publieksprijs: Klimop 3.0 - Wanneer gokte gij dè ut carnaval is

Scholentrofee 
1. De Klimop
2. De Leilinde
3. De Torelaar 

Paascarnaval! Nog even nagenieten....

Fotografie: Toni Paparazzi
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Zaterdagoptocht Casteren 
Uitslag Grote Optocht Bollemeppersgat
Grote loopgroepen
1.  De Mouwers – Blijf Positief!
2.  De Tegensputters – De meeste dronen zijn bedrog
3. De Begaoiers – Over de grens

Tussengroepen
1. ’t Restantje van ’t Overschotje – Buiten leven, daar worde out-door

Individuelen
1.  WeVo – Carnavalsoutfit een moeilijke keuze, vraag advies aan 

de WeVo coupeuse
2. Harm Swaanen – Ik heb een leverprobleem
3. Nog Ine dan – Gezellig in Iensbroek

Aanmoedigingsprijs
De Feestbeesten

Uitslag Kinderoptocht Bollemeppersgat
Grote Groepen
1. Groep 1 en 2 – Klompotdenkers
2. De Partykuikens – Carnaval is een eitje
3. The Young Ones – Meej hul de klas he� e wij het (dubbel) glas

Tussengroepen
1.  De Confettieknallers – Mee Carnaval gaan de koeien erop los en 

is de boer weer de klos
2. Schon Vrouwkes – Wij maken er een schon carnaval van
3. Bende Betoeterd – Wij zitten in isolatie

Kleine Groepen
1. De Sjonnies – Wij zijn van slag met Carnaval op een paasdag
2. De Pleksjaken – Wij paasen um dur
3. De Zotjes – De beestenbende

Zaterdagoptocht Netersel 
Jeugdgroepen     
1. T is tijd om uit te vliegen - JV De Buntbengels
2. T is weer Carnaval - Steekje Los  
3. We maken een vliegende start - JV De Haoihossers
  
Opsteker/aanmoedigingsprijs: JV De Haoihossers

Individueel  
1. Leaaselaarzen - CV De Zwaailampen
2. Wij liggen nog goed in de markt - CD nog ééntje dan    
3. Mijn fiets is ontframed - JV De Barbiertjes/John Peeters

Volwassenen groepen 
1. Kroeg op d’n tocht - De Vrienden van Puntje
2. Grof vuil - “Vage” kenissen van de Prins
3. Prins Parrie houdt van vele takken van sport - Familie van de Prins

Wagens 
1. Dienstplicht - JCV De Koekwauze
2. Huisjesmelken - JV De Barbiertjes
3. Meesterdiefstal - JV De Fistvaerekes

Zondagoptocht Hapert
1e prijs kleine loopgroep
Duo van Beers / Janssen met Wij mogen weer uit ons Hol

1e prijs grote loopgroep
Apekoppen met Wij geven Hapert met Pasen kleur

1e prijs Wagens
Ge wit mer nooit met Van het Gas 

Wisselbeker: De Apekoppen

3. De Zotjes – De beestenbende

Zaterdagoptocht Casteren 

1. ’t Restantje van ’t Overschotje – Buiten leven, daar worde out-door

Zaterdagoptocht Casteren 
Uitslag Grote Optocht Bollemeppersgat
Grote loopgroepen
1.  De Mouwers – Blijf Positief!
2.  De Tegensputters – De meeste dronen zijn bedrog
3. De Begaoiers – Over de grens

Tussengroepen
1. ’t Restantje van ’t Overschotje – Buiten leven, daar worde out-door

Individuelen
1.  WeVo – Carnavalsoutfit een moeilijke keuze, vraag advies aan 

2. Harm Swaanen – Ik heb een leverprobleem
3. Nog Ine dan – Gezellig in Iensbroek

Aanmoedigingsprijs
De Feestbeesten

Paascarnaval! Nog even nagenieten....

Fotografie: www.casteren.net (Casteren - onder) & Niels van Erck (Netersel - boven)
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Uitslag Individuelen
Nr. Naam Onderwerp Plaats Totaal
1 Harm Swaanen Ik heb een lever probleem Hoogeloon 176

KempenOptocht 2022
Bedankt alle deelnemers, sponsoren en toeschouwers

J.C.V. De Koekwauze WINNEN de 1ste paasKempenOptocht

Uitslag wagens
Nr. Naam Onderwerp Plaats Totaal
1 J.C.V. de Koekwauze  Dienst-Plicht Bladel 758
2 J.V. de Fistváérekes Meesterdiefstal Netersel 730
3 J.V. ‘t B(r)ouwersgilde Geheime Operatie Reusel 728
4 J.V. De Barbiertjes  Huisjes melken Netersel 700
5 C.V. Krekwakwo  Verkeerd belegd Reusel 651
6 C.V. Ge Wit Mer Nooit Van ‘t Gas Hapert 639
7 C.V. de Zottekes Harder Optreeje Reusel 571
8 De Miepers Wij bloazen hog van de toren Duizel 538
9 C.V. de Beunhazen Oangeflodderd Eersel 442
10 De Brassers Bij zijn is meemaken Veldhoven 111

G    M    O
N e d e r l a n d  b v

F I J N M E TA A L B E W E R K I N G

G M O  N e d e r l a n d  b v
I n d u s t r i e w e g  1 F
5 5 2 7  A J  H a p e r t
P o s t b u s  7 4
5 5 2 7  Z H  H a p e r t

T:  0 4 9 7  3 3  9 7  1 0
F a x :  0 4 9 7  3 8  4 4  2 8
i n f o @ g m o n e d e r l a n d . n l

‘T  P rkeie
tea rc iy nt graP

Uitslag kleine loopgroepen
Nr. Naam Onderwerp Plaats Totaal
1 VG Bagger Wilde gij un aai Casteren 158
2 De Feestbeesten Wij hebben het carnavalsvirus Bladel 152
3 Bouwgroep 11 Ik vier carnaval in mijn eent(d)je Valkenswaard 130
4 Haai harrie-jan en lonne Haai (five) Moergestel 129

Uitslag loopgroepen
Nr. Naam Onderwerp  Plaats Totaal
1 De Lollebollen Trekvlucht  Casteren 715
2 V.G. de Begaoiers Over de grens  Casteren 689
3 Tegensputters De meeste dronen zijn bedrog Casteren 643
4 De Dagschotels Noten-allergie  Casteren 626
5 Pi-Jassen Opstootje  Casteren 604
6 Feestbeesten Schatje zoeken  Casteren 578
7 DE VRIENDEN VAN puntje puntje puntje KROEG op d’n TOCHT  Bladel 503

WWW.HAPERT.COM

hoofdsponsor

J.C.V. De KoekwauzeJ.C.V. De Koekwauze

J.V. de FistváérekesJ.V. de Fistváérekes

11

22

J.V. ‘t B(r)ouwersgildeJ.V. ‘t B(r)ouwersgilde

33

J.C.V. De Koekwauze
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uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Corona update: Kijk voor actuele informatie op www.profita.nl

Gestelsestraat 59  Waalre  Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Vacature Verkoopadviseur   
https://www.profita.nl/vacatures.html

Bank met 
2 draaibare 
rugleuningen.

Corona update: Kijk voor actuele informatie op www.lineo.nl

Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

N I E U W   in de showroom van Lineo: Exclusieve banken van De Sede

Hoekbank in onze 
showroom
in luxe leder ‘Select’ 
in kleur Kit.

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

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

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N
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Vacatures

Zin in een nieuwe uitdaging?
Bekijk onze vacatures

MONTEUR MACHINEBOUW
MECHANICAL PROJECT ENGINEER
HEAD OF PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGER
ELECTRICAL EPLAN ENGINEER

SALES ENGINEER CONTROL SYSTEMS
SPARE PART ENGINEER

FIELD SERVICE ENGINEER
MEDEWERKER MAGNEETCOMPONENTEN

Kijk voor meer informatie op onze website: www.canline.com/jobs

Meerheide 216 |  5521 DW Eersel  | 0497 53 11 00 | jobs@canline.nl
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Robuuste, koloniale tafel, d.bruin, 110x220, 
uitschuifbaar naar 310, z.g.a.n. € 150,-.
Tel. 0497-843722.

15 meter aansluitkabel voor caravan, incl. 
Europees verloopsnoer. € 15,-. Tel. 06-38319646 
(graag bellen v.a. za. 2 april na 17.00 uur).

Caravanspiegels, fabr Milenco, inclusief tas. 
€ 35,-. Tel. 06-38319646 (graag bellen v.a. za. 
2 april na 17.00 uur).

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

Dahlia knollen, rood en wit, € 2,50.
Tel. 06-46676693.

Grote kunststof led bloempot met 
afstandsbediening, h. 60 cm, diameter 40 cm. 
€ 60,-. Tel. 06-29014825.

Topmark Buggy Reese met nieuwe regenhoes, 
z.g.a.n. en makkelijke zwenkwieltjes. € 40,-.
Tel. 0497-643588.

Michelin Agilis Camper velgen + banden, voor 
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, 
215 70 15 109/107, 7 mm profiel. I.z.g.st. € 100,-. 
Tel. 013-5092579.

hypotheekkiezen.nl

ZONDAG 24 APRIL VLOOIENMARKT
Sporthal De Genderbeemd, Sterkenburg 616,
Eindhoven. 09.00-16.00 u. Info: 06-20299824.
www.timmermansevenementen.nl  

Paardenmest voor uw (moes)tuin. Mest is vers, 
best nog paar maanden laten composteren. 
Per aanhanger graag bijdrage van € 5,-. Melden 
niet nodig. Leemskuilen 24 (links achter 1e 
witte poort), Bladel.

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

Steigerklemmen, 8 stuks, € 5,00 per stuk.
Tel. 06-46676693.

Dompelpomp € 35,-. Vijverfilter € 35,-.
Tel. 0497-682048.

WWW.LIMOUSINESERVICEBRABANT.NL
* * *  * * * * * * *  ook voor taxi  * * *  * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden 
met een limousine.

2 leren elecktrische stoelen, als nieuw. 
Tel. 55287456.

Voor op camping: Tristal waterkoker,  500 watt, 
€ 5,00 en Tristal koffiezetapparaat, 500 watt, 
€ 5,00. Beide nog in doos. Tel. 06-50871195.

Happy Feet voetmassage bruisbad, merk 
Carmen, nog in doos, z.g.a.n. € 7,50. 
Tel. 06-50871195.

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

Scout vouwwagen, 4 personen, oud maar goed.  
Vaste prijs: € 120,-. Tel. 0497-386924.

Grote gasbarbecue met extra wokbrander, 
verrijdbaar, met afdekhoes. Vr.pr. € 75,00.
Tel. 013-5703259 / 06-22044582.

Singer naaimachine € 40,- en een 
handcirkelzaag € 25,-. Tel. 382233.

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.

Restpartij planken, br. 10, dik 1,8 cm, lengte 200-
225 cm, à € 1,25, en lengte 90-100 cm à € 0,50.
Tel. 06-83918582.

Licht grenen salontafel, 140 x 60 cm, z.g.a.n.
T.e.a.b. Tel. 0497-382214.

Kinderstoel, autostoeltje, driewieler, wipwap, 
buggy, aankleedkussen, Loeki fietsje. € 2,- per 
stuk of in 1 koop € 10,-. Tel. 0497-388477.

Verrijdbare ijzeren werktafel, L. 2.17, Br. 0.68, H. 
0.89. € 225,-. Tel. 0497-388477.

2 elektrische fauteuils, i.g.st. Tel. 06-55287456.

Motoraanhanger, gegalvaniseerd, geremd, 
geschikt voor 2 motoren, z.g.a.n. € 645,-.
Tel. 0497-388477.

Aangeboden: oppas/verzorging van uw poes 
en planten tijdens uw vakantie in Bladel, 
Hapert, Duizel en Eersel. Info: 06-41094867.

TE HUUR: Appartement in de Beukenhaeghe, 
Wilhelminalaan, Reusel. Voor meer info: 
vanroy28@hotmail.com of tel. 06-20029950. 

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 2,5 uur 
per 2 weken in Bladel. Seniorenechtpaar, niet 
rokend, geen huisdieren. Graag alleen serieuze 
reacties. Tel. 06-83554664.

GEZOCHT: Tuinliefhebber die ons regelmatig 
helpt bij het onderhoud van onze sier-, moes- 
en fruittuin. Netersel, tel. 06-49866711.

GEZOCHT: Tuinman voor 2 uur per week voor 
het maaien van gazon en onderhouden van 
2 perken. Tel. 0497-381188 (na 18.00 uur).

GEZOCHT: Vutter of ZZP-er voor allerhande 
werkzaamheden, zoals bezorgdienst, magazijn,  
werkplaats poetsen, tuinwerkzaamheden etc. 
Circa 2 dagen per week, in overleg.
Houtmarkt van Ham, Duizel. Tel. 0497-519520.

VERLOREN: Trouwring met inscriptie. 
Tel. 06-54907375. 

VERLOREN: Diverse eurobiljetten van o.a. 
€ 20,-, € 50,-, € 100,- en 1x € 200,- in Hooge 
Mierde. Tel. 06-53508787.

VERLOREN: Zwarte dames fietshandschoen, 
merk BBB op vr. 18 maart, tussen Wintelre en 
Hoogeloon. Tel. 06-44534368.

GEVONDEN: Bernafon soundclip in de Hofstad 
in Bladel. Tel. 06-57049150.

GRATIS AF TE HALEN: Zwerfkeien voor bij een 
vijver, diverse afmetingen. Tel. 06-30878885.

GRATIS AF TE HALEN: 4 duivenmanden, 
mogen ook per stuk weg. Tel. 0497-642097.

GRATIS AF TE HALEN: Paardenmest voor in de 
tuin. Met auto/aanhanger te bereiken.
Tel. 06-10037039.

GRATIS AF TE HALEN: Partij zwerfkeien.
Tel. 0497-682048.

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

GEVRAAGD: Samsung telefoon, gratis, die nog 
werkt, waar je mee kunt appen en dergelijke.
Tel. 0497-592215 (na 17.00 uur).

GEVRAAGD: Oude en gouden munten en 
Nederlandse bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

GEVRAAGD: Oude reclameborden, -plaaten, 
-voorwerpen. Tel. 06-40211690.

GEVRAAGD: Bloementuintje AH: roze, gele, 
rode, zonnige, paarse, regenboog bloemenmix.
Tel. 06-12701849 (liefst appen).

GEVRAAGD OUD IJZER EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. 
(geen koelkasten en vriezers). Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Trimtafel voor middelgrote hond, 
1 meter lang, 50 cm breed, hoogte 78 cm. 
Tel. 06-23233247.

GEVRAAGD: Damesfiets, 7 versnellingen en 
hometrainer. Tel. 0497-681504.

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

TE KOOP

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERLOREN

GRATIS

GEVONDEN

TE HUUR

DIVERSEN

BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

PC55...PC55...bijnabijna
iedere week iedere week 
op de mat!op de mat!

Goed om te weten!

Bezorgklacht?
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Dutch ID Wave Belt
• Bosch Active plus middenmotor 50Nm 
• Krachtige schijfremmen
• Onderhoudsvrije riemaandrijving
• Comfortabele verende voorvork 
   + zadelpen
• 7 versnellingen naaf.
• Accukeuze 300-400-500 Wh

vanaf € 2999,-

Fietsendrager voor E-bikes
• Voor 2 e-bikes tot 60 kg
• Makkelijk kantelbaar
• Opvouwbaar
• 7/13 polige stekker
• Optioneel oprijgoot 
   € 37,95

€ 499,-

Torenstraat 4-b • 5688 AM Oirschot 
Tel.: 0499 - 78 56 46 • www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Kom eens snuffelen in Kom eens snuffelen in ons ons 
ruime assortiment ruime assortiment 

 behangbehang

VESSEM - Vanaf zondag 1 mei tot eind 
september wordt de prachtige Sint Lam-
bertuskerk in Vessem weer op alle  zon- 
en feestdagen, tussen 14.00 en 16.00 uur, 
opengesteld ter bezichtiging of om zomaar 
een kaarsje op te steken. 

De groep kerkgidsen staat weer klaar om u 
te ontvangen en informatie te verstrekken. 
Behalve de prachtige schilderingen van Jos 
Lommen, die bij de restauratie tevoorschijn 
zijn gekomen, en het monumentale Loret-
orgel is ook het schitterende neo-gothische 

vleugelaltaar, afkomstig uit het Augustines-
senklooster uit Venlo, te bewonderen. 

Zoals u misschien weet is in 2009-2010 de 
hele kerk, uit 1882, en ook het orgel, uit 1868, 
gerestaureerd met o.a. subsidie van de Rijks-
dienst voor het cultureel erfgoed en andere 
fondsen. Daarom wil de parochie belangstel-
lenden de gelegenheid geven om de kerk te 
bezichtigen. 

Er zijn tijdens de openstelling gidsen aanwe-
zig en er is ook informatie op papier.

Sint Lambertuskerk in Vessem 
weer open voor publiek

JONG & OUD
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Petrusklepel
We zijn met een delegatie uit de parochie 
aanwezig geweest bij de Chrismamis in Den 
Bosch. Wat is dat eigenlijk? Chrisma is hei-
lige zalf (‘Christus’ betekent Gezalfde). Die 
wordt gewijd door de bisschop. Dat is een 
mooie plechtigheid, waarbij de bisschop 
bidt dat Gods Geest in de gelovigen binnen-
dringt, zoals olie de huid intrekt. Chrisma 
wordt gebruikt bij de Wijding, maar ook voor 
het Doopsel en het Vormsel. De twee olie is 
de ziekenolie. Die wordt gebruikt om heil en 
genezing te brengen, zoals ook in de Bijbel 
staat. De derde olie is voor de geloofsleer-
lingen, vóórdat zij gedoopt worden. Die olie 
weert het kwade af, zoals ook worstelaars 
zich insmeren met olie om minder vatbaar te 
zijn voor hun tegenstander. In de Chrismamis 
waren meer dan 100 priesters uit ons bisdom, 
die elk jaar bij deze gelegenheid hun wij-
dingsgeloften vernieuwen, en vele gelovigen 
die uit volle borst meezongen. We kunnen er 
weer tegen om in deze tijd te getuigen van 
de hoop en samen instrumenten te zijn van 
Gods vrede!

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 23 april
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. gemengd koor)

Beloken Pasen
Zondag 24 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

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

Dinsdag 26 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Petrus Canisius
Woensdag 27 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 28 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

H. Catharina van Siena
Vrijdag 29 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 30 april
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

3e Zondag van Pasen
Zondag 1 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 30 april en 1 mei)

Bladel zaterdag:
Geen intenties

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Martien Sanders (vw. zijn sterfdag
  nms. kinderen en kleinkinderen)

Casteren:
Geen intenties 

Hapert:
- Familie Plasmans-van der Aa 
  en dochters Ans, Cisca en Rika
- Henk Straatman en 
  Gerrie Straatman-Beelen
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan en Nella van de Ven-Coppens
- Francien van Herk-Koolen

Hoogeloon:
Geen intenties

Overleden
Bladel: Trina Maandonks-van de Oever, 88 jr.
Hoogeloon: Lena van Hoof, 79 jaar

Mededelingen:
-  Op woensdag 4 mei, om 19.00 uur, is er in 

Hoogeloon een oecumenische viering voor 
de vrede, waarna de Dodenherdenking 
plaatsvindt aan het Valensplein.

-  U kunt zich via de website van de parochie 
opgeven voor de reis naar Keulen in okto-
ber, het eerste weekend van de herfstva-
kantie.

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

Voor een persoonlijk afscheid,
ook als u elders verzekerd bent.

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

2e Zondag van Pasen,
Beloken Pasen
Zaterdag 23 april
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk
- Voor de leden van het 
  Sint Jorisgilde Reusel

Zondag 24 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- An Antonis-Panjoel
- Bernard Jansen en Anneke Jansen-Rijkers
- Henk Souwen (vw. verjaardag)
- Jan Castelijns

Feest: H. Marcus, Evangelist
Maandag 25 april
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 26 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 27 april
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 28 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 29 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

3e Zondag van Pasen
Zaterdag 30 april 
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 1 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Ans Goudsmits
- Lies van Gool-van Gompel 
  (vw. jaargetijde)
- Jaargetijde Miet van den Voort- 
  Meulenbroeks en voor Nol van de Voort
- Toos Lavrijsen-van Ham 
  (nms. Sjef en Mien Theuws)
- Wim Adams en Jo Adams-van Helvoirt
- Uit dankbaarheid voor het 65-jarig 
  huwelijk van Willeke Coolen en 
  Toos Coolen-Craninckx

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-

selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel 
in Netersel worden regelmatig gebedsvie-
ringen gehouden.

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
-  Zondag 1 mei om 10.00 uur. Intentie: Thom 

van der Heijden en Ria van der Heijden-La-
vrijsen

- Zondag 15 mei om 10.00 uur
- Zondag 29 mei om 10.00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen 
koff ie/thee te drinken. U bent van harte wel-
kom.

Gebedsvieringengroep Netersel

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
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Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

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.

Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.30 uur: inloop ondersteuning Welzijn de Kempen 
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
 19.00 uur-21.30 uur: vergadering

Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Alleen als u een doorverwijzing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafname dienst kunt 
u deze post bezoeken. 

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA MAANDAG 25 APRIL T/M VRIJDAG 29 APRIL

Protestantse 
Kerkdiensten

Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 24 april: 10.00 uur. Ds. R. Koreneef uit Ronse (B)
Zondag 1 mei: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
zondag 8 mei: 10.00 uur. Ds. W. Dekker, livestream vanuit 
Immanuelkerk (Veldhoven)

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM (FM 97.2 MHz, ook digitaal)

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 24 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 1 mei: 10.00 uur. Ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Zondag 8 mei: 10.00 uur. Ds. J.W. Beks uit Eindhoven

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)

Treur niet dat ik gestorven ben,
maar wees blij dat ik geleefd heb.

Ter herinnering aan

Jos Hendrikx

Bedankt voor uw belangstelling 
en medeleven.

Nellie, kinderen en kleinkind. 

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de steun, kaartjes, bloemen 

en berichtjes die we hebben mogen 
ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Ria Buijtels-Meulenbroeks
	 ✩	28 januari 1945 † 24 maart 2022

Speciale dank aan huisartsenpraktijk De Mierden, de Dela
en pastoor/kerk Petrus & Paulus Bladel

 Jan Buijtels
  Elma - Pim
  Anique - Wim
  Githa - Ben
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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

Het gemak van alles onder één dak bij De Laat Slaapexpert
Kom bij ons langs voor jouw compleet ingerichte slaapkamer. Naast de ruime keuze in slaapsystemen 
van verschillende merken bieden wij een groot assortiment aan in kwaliteitstextiel. De service 
en deskundigheid van De Laat Slaapexpert reikt tot aan jouw slaapkamer. Bestellingen 
worden gratis aan huis geleverd en gemonteerd door ons vakkundige bezorgteam.

*Voorwaarden in de winkel

€1.308,-
180x200 cm

VANAF

24 APRIL

Koopzondag BLADEL

13.00 - 17.00 uur


