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REUSEL - Door de ophanden zijnde sluiting 
van CC De Kei, zal op zaterdag 14 mei 
de voorlopig laatste Vernice & Friends 
muziekavond plaatsvinden. Dit keer is 
Gewoon Doen te gast.

Vrienden uit Lage Mierde
Gewoon Doen zijn vrienden uit Lage Mierde 
die de gewone dingen in het leven bezin-
gen. Gewoon Doen wil verbinden en samen 
komen. Samen het leven vieren. Liedjes met 
een lach en een traan. 

Muziek lenen ze van anderen en teksten 
schrijven ze altijd zelf. In Lage Mierde zoe-
ken ze elk jaar naar een plek en gelegenheid 
om samen met anderen muziek en plezier 
te maken. Voor deze speciale gelegenheid 
komen Jack, Erik, Jeanne en Ineke op 14 mei 
naar De Kei in Reusel.

Harmonieuze samenzang 
Vernice verzorgt de muzikale invulling van de 
rest van de avond. Het brede repertoire van 
de band spreekt zowel jong als oud aan. Alles 
semi-akoestisch uitgevoerd met de van Ver-
nice zo bekende harmonieuze samenzang. 

Gratis toegang
Een mooie gelegenheid om onder het genot 
van een pintje weer te genieten van live mu-
ziek.

Aanvang is om 20.30 uur en toegang is gratis.

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonnebril op 
sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden
   Actie geldig t/m 31 mei 2022.

ACTIE

Wij helpen u en uW kind! 

SCheiden

www.knegtmansadvocaten.nl
Bladel: 0497 - 38 38 68 Bergeijk: 040 - 207 60 76

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

EERSEL - Op zondag 15 mei organiseert 
Automobielclub Kempisch Klassiek (AKK) 
weer de Open Kempenrit. Een jaarlijks te-
rugkerend evenement voor klassieke au-
to’s, dat plaats vindt op en rond de Markt in 
Eersel.  Na twee jaar afgelastingen wegens 
corona is het nu weer terug. Iedereen met 
een auto van 30 jaar of ouder kan meedoen. 

Autoliefhebbers kunnen hun ogen uitkijken 
naar de vaak prachtig gerestaureerde klas-
siekers en een praatje maken met de eige-
naren die vol zitten met verhalen over de 
geschiedenis en de avonturen die ze hebben 
beleefd met hun oldtimer. Eventueel kan ook 
een rondje meegereden worden.

De Automobielclub Kempisch Klassiek is een 
vereniging van autoliefhebbers in de breedste 
zin van het woord. Van ervaren sleutelaars tot 
hobbyisten met een steeksleutel, van Pietje 
Precies tot Franse Slag. Samen genieten ze 
van hun hobby en helpen ze elkaar vooruit. 
De Open Kempenrit is speciaal bedoeld voor 
iedereen die wil kennismaken met de club 
en hierbij gaat het ook om contacten tussen 
liefhebbers en eigenaren van klassieke auto’s 
en oldtimers, het bewonderen van elkaars 
auto’s, het delen van de passie en het uitwis-

selen van ideeën en kennis met liefhebbers 
uit de wijde omtrek. Of het je nu met een oud 
Fiatje of een klassieke Ferrari komt, iedereen 
is welkom en gelijk. 

De rit is niet lang (ca. 65 km) en vooral be-
doeld om het hele veld in beweging te zien. 
Het concours is er om de meest originele 
combinatie van auto en bijbehorende deelne-
mers te kiezen. Het gaat vooral om de happe-
ning, de prijzen zijn slechts bijzaak.

Programma
-  09.30-11.00 uur: aankomst, opstellen auto’s, 

inschrijven en bijkletsen.
- 11.00 uur: welkomstwoord en start van de rit
- 13.00 uur: terug van de rit en opstellen auto’s
- 13.00-14.30 uur: lunch op de Markt
- 14.00 uur: muziek en concours
- 15.30 uur: prijsuitreiking en slotwoord
- 16.30 uur: afsluiting 

Deelnemers betalen € 20,- per persoon bij de 
inschrijving op de Markt in Eersel. Daarvoor 
krijgen ze koff ie, het routeboekje en een lunch 
met een drankje in één van de restaurants op 
de Markt. Aanmelden kan, bij voorkeur, per 
email aan j.collette@iae.nl  of eventueel op de 
dag zelf. Bellen met 06-15001100 kan ook!

Open Kempenrit van 
Automobielclub Kempisch Klassiek
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Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

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

METAL CARTOON SIGNS

Doneer uw fi ets voor 
Oekraïnese vluchtelingen

Ik ben vrijwilliger bij de ANWB voor het Kinderfietsenplan. Dit houdt in dat wij gedoneer-
de fietsen inzamelen, welke naar een sociale werkplaats worden gebracht en aldaar 
worden nagekeken en gerepareerd, zodat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. 

De eerste opzet was deze kinderfietsen via Stichting Leergeld te geven aan de ouders van 
kinderen die het financieel zich niet kunnen veroorloven een fiets voor hun kind te kopen. 
Deze actie is zo succesvol dat niet alleen kinderfietsen maar alle soorten en maten fietsen 
worden ingezameld en via bovenstaande weg worden verdeeld. Met de vluchtelingen-
stroom uit de Oekraïne is de vraag naar fietsen enorm toegenomen en onze voorraad 
fietsen droogt snel op. Wij zijn dus met spoed op zoek naar alle soorten en maten fietsen, 
in welke staat dan ook. Van drie oude fietsen kunnen wij bijvoorbeeld weer één goede 
fiets maken. 

U kunt uw fiets doneren via kinderfietsenplan@anwb.nl of charles@chamir.nl en wij 
komen uw gedoneerde fiets ophalen. Graag uw volledige adresgegevens en telefoon-
nummer vermelden.

Charles Hermans (tel. 06 - 53 200 937)

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 aan. Hiervoor dient u zich wel op te 
geven via mail bij één van de bestuursleden 
en vooraf te betalen op bankrekening: NL74 
RABO 0107519925 BIC RABONL2U. E-mail: 
Mia Kanen, activiteiten@rpv-dekempen.nl en 
Marianne Som, secretaris@rpv-dekempen.nl. 
Per telefoon: Diny van Drongelen, telefoon 
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

Door Kees Daris

KNEGSEL - Voor het eerst in meer dan 
twee jaar was de theaterzaal van MFA De 
Leenhoef volgestroomd voor een première 
van Theater ’t Ros. Vooraf was de stem-
ming al goed, aan alles was te merken 
dat de bezoekers hun toneelavondje uit in 
Knegsel gemist hadden. Bij binnenkomst 
werd geadviseerd om de folder te lezen. 
Het was namelijk belangrijk om te weten 
dat het stuk zich op twee locaties tegelijk 
afspeelde.

Als het doek opengaat klinkt een spontaan 
applaus voor het decor. Zowel de huiskamer 
van Frank en Fiona Fideldij (Thijs Bierens 
en Carin van der Velden) als die van Bob en 
Susan de Waal (Harm Kok en Erica Rombau-
ts) zijn (door elkaar) te zien. 

In het eerste bedrijf moest het publiek even 
wennen aan de scènes die in de verschillen-
de huiskamers plaats vonden en door elkaar 
gespeeld werden. Als snel werd duidelijk dat 
Bob de Waal het niet zo nauw nam met zijn 
rol als huisvader. Hij zei op woensdagavond 
de kroeg ingedoken te zijn met zijn nieuwe 
collega van de boekhouding, Willem Vuur-
steen. Susan besluit daarop om de familie 
Vuursteen uit te nodigen voor een etentje 
op vrijdagavond. In huize Fideldij was het al 
niet anders. Fiona leek behoorlijk uitgekeken 
op haar man en was op de dag daarvoor erg 
laat thuis gekomen, zonder dat ze aan Frank 
daarvoor een verklaring af wilde leggen. Het 
toeval wilde dat Frank Fideldij, zijn medewer-
ker Willem Vuursteen, ‘s avonds bij hem thuis 
uitgenodigd had voor een etentje, samen met 
hun vrouwen.

In het tweede bedrijf ontplofte de zaal als 
de zelfverzekerde boekhouder Willem Vuur-
steen (Hans Keeris) en zijn schuchtere vrouw 

Toos (Ans Tholen) ten tonele verschenen. Je 
ontkwam er niet aan om toch even terug te 
denken aan de heer en mevrouw De Bok. Een 
creatie uit de jaren ‘80 van André van Duin 
en Corrie van Gorp. Het is bijzonder dat we 
getuige werden van twee etentjes die op 
verschillende tijdstippen plaats vonden en 
waar Willem en Toos te gast waren bij zowel 
de familie Fideldij als bij de Waaltjes. Zowel 
het publiek als Willem en Toos werden ge-
tuige van de strubbelingen van de andere 
twee stelletjes, die zo bleek, ook nog eens 
een aff aire met elkaar hebben. De scènes 
ontaarden in een wel heel ongemakkelijke 
situatie. Na de pauze werden de Vuursteen-
tjes uit elkaar gedreven door Frank Fideldij. 
Hij suggereerde dat Bob de Waal een relatie 
zou hebben met de brave Toos. De naïeve, en 
normaal zo zelfverzekerde Willem, geloofde  
direct dat zijn vrouw vreemd ging en zette de 
zaak behoorlijk op stelten. 

Na afloop reageerde het dankbare publiek 
met een staande ovatie. Theater ’t Ros vol-
doet aan de verwachtingen, waar het publiek 
al decennia lang voor naar Knegsel komt, een 
avondje heerlijk ontspannen lachen. Aan het 
einde ontving Adriaan Keeris uit handen van 
de voorzitter van ’t Ros een aandenken voor 
zijn 25-jarig lidmaatschap. Behalve dat hij 
Adriaan speelt en decors ontwerpt en bouwt, 
stelt hij ook nog een deel van zijn boerenbe-
drijf beschikbaar voor de opslag van decor-
stukken en rekwisieten. Bovendien heeft hij 
een heus ’t Ros-museum ingericht, met foto’s, 
aff iches en rekwisieten die herinneren aan 
eerder gespeelde stukken.

Theater ’t Ros speelt ‘Liefde Half om Half’ nog 
op 6, 7, 8, 12 en 13 mei in De Leenhoef aan de 
Steenselseweg 8 in Knegsel.  Kaarten kunnen 
gereserveerd worden via 

www.theatertros.nl

Geslaagde première komedie 
‘Liefde Half om Half’

BLADEL - Wil jij weten hoe je een lekkere 
maaltijd met plantaardige ingrediënten 
kunt samenstellen? Donderdag 19 mei ver-
zorgt Loes Kolsters in Bibliotheek Bladel 
een lezing over veganistisch koken.

Loes van Rebelicious! uit Oost-, West- en 
Middelbeers wil iedereen, jong en oud maar 
óók de verstokte vleeseter, kennis laten 
maken met plantaardig eten. Verbinding 
boven het bord is voor Loes de mooiste ma-
nier van een maaltijd verzorgen. Haar rebelse 
karakter vind je terug in haar manier van 
koken. Zij zoekt de grenzen op en experimen-
teert graag. Ze laat het publiek proeven dat 
plantaardig méér is dan gewoon ‘aardig’ eten. 
Want vegan eten kan altijd en overal. Re-
gelmatig geeft Loes Kolsters workshops en 
kookles. Ook kun je bij haar terecht voor aan-
schuif- en meeneemdiners. Kijk voor meer 
informatie ook eens op: www.rebelicious.nl. 
De lezing is van 20.00 tot 21.30 uur en vindt 
plaats in de bibliotheek aan de Markt 4 in Bla-
del. Toegang is gratis. Vooraf reserveren via 
de agenda op de website is gewenst:

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing over veganistisch koken
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 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

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

Sniederslaan 17a
5531 EG Bladel

Tel 0497 - 38 79 36

Heeft u nog
"oud" goud liggen?

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

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

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

Sniederslaan 17a
5531 EG Bladel

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

Juwelier en Goudsmederij Bladel

info@edelsmidsebladel.nl
www.edelsmidsebladel.nl

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Deze regio kent sinds kort vier 
nieuwe fietsroutes, allen gebaseerd op 
een lokale legende of overlevering. Een 
spannend verhaal dat je op de fiets be-
leeft, zowel door beeld als in smaken en 
beleving. In Reusel-De Mierden kent bijna 
iedereen het verhaal van de ‘Witte Vos’, de 
smokkelaar. Maak kennis met de legende 
en stap eens op de fiets.

Begin 20e eeuw leefden de inwoners van Reu-
sel en omstreken in grote armoede. Om toch 
geld te kunnen verdienen voor hun gezinnen, 
begonnen de Reuselnaren met ‘smokkelen’. 
’s Nachts staken ze stiekem de Belgische 
grens over met allerlei Nederlandse goede-
ren, die ze in België voor veel hogere prijzen 
verkochten. En andersom. Een ambachtsman 
werkt hard in de Karel 1 Sigarenfabriek in het 
Kempische grensdorp Reusel. Maar zijn baas 
zegt: ‘Sorry jongen, het gaat slecht met de 
zaak. Er is een groot tekort aan grondstoff en. 
Ik moet je laten gaan.’ Na zijn ontslag komt 
de ambachtsman radeloos thuis. ‘Hoe moet 
ik mijn gezin nu onderhouden?’ Hij ziet maar 
één optie: smokkelen. Voorzichtig verstopt hij 
een eerste doosje sigaren onder zijn kleren. 
Dan loopt hij zenuwachtig naar het tramsta-
tion. Hier gaat voedsel, vee en materiaal de 
Belgische grens over. ‘Als het me lukt om dit 
doosje over de grens te smokkelen, lukt het 
me vast ook met grotere spullen!’ Zijn vrouw 
lacht: ‘Je bent zo sluw als een vos.’

Binnen de kortste keren staat de ambachts-
man bekend als de ’Witte Vos’. Bij het doua-
nekantoor groet hij vriendelijk de wachthou-
dende commiezen, zoals grenswachten in 
die tijd heetten. ‘Goedemiddag heren, lekker 
weertje vandaag hè!’ Al kletsend kuiert de 
Witte Vos de grens over. ‘Wat een makkie! 
Dat ga ik grootser aanpakken.’ Hij koopt wat 
tabak bij vrienden van de sigarenfabriek. Elke 
dag een beetje meer. Totdat hij genoeg heeft 
om de grens over te smokkelen. Snel ver-
bergt hij de lading tabak onder de stilstaande 
Vlaamse tramstellen, tussen de wielen. Vlak-
bij het douanekantoor. De tram vol tabak rijdt 
vrolijk België binnen, en de Witte Vos loopt er 
lachend achteraan. Het smokkelen loopt op 
rolletjes. Totdat er op een dag een zak tabak 
uit de tram valt. De hoofdcommies ziet het en 
gaat op onderzoek uit. ‘Wat zit daar nu tussen 
die wielen? Kom mannen, doorzoek dat tram-

stel eens!’ En wat vinden ze daar? Een tram 
vol tabak! De Witte Vos vlucht natuurgebied 
Het Beleven in. Hij moet op zoek naar een 
nieuwe grensovergang en een nieuwe ver-
stopplaats. Maar geen paniek, want de smok-
kelaar heeft al weer een nieuwe list bedacht...

Bij Grenspaal 204 probeert hij het opnieuw. 
Niet met tabak, maar met Kwatta: Belgisch/
Nederlandse chocolade. De repen verstopt 
hij in holle broden. In ieder brood 500 gram 
Kwatta. ‘Jackpot!’, denkt de Witte Vos. Met 
een kar vol brood wandelt hij naar de grens. 
Een commies houdt hem tegen en scham-
pert: ‘Dit trucje ken ik al.’ De commies pakt 
een mes en snijdt een van de broden open. 
‘Pats!’ Daar valt een reep Kwatta op de grond. 
De commies grijnst. ‘Die reep is dus voor 
mij?’  ‘Ja hoor’, antwoordt de Witte Vos. ‘Maar 
alleen als je het niet doorvertelt.’ Zo gezegd, 
zo gedaan en de Witte Vos smokkelt zonder 
problemen een maand lang Kwatta. 99 repen 
voor België en één reep voor de commies. 
Totdat de corrupte commies met een mond 
vol chocolade betrapt en ontslagen wordt. 
De Witte Vos komt er met een waarschuwing 
van af. Hij stopt zijn Kwatta-missie en zet zijn 
zinnen op het smokkelen van boter. Want 
boter is het perfecte smokkelproduct! De bo-
terprijzen liggen in België een stuk hoger dan 
in Nederland. Vooral de boter van het boter-
fabriekje in Reusel, geroemd om de fluweel-
zachte smaak, is gewild en levert extra veel 
geld op.

Bij het boterfabriekje koopt de Witte Vos 
goedkope pakjes boter. Die verstopt hij in één 
van de vele schuilhutten in het bos. Hij trekt 
een dikke jas aan, verstopt de boter eronder 
en wandelt de grens over. Het gaat een paar 
keer goed, totdat een commies zich afvraagt: 
‘Zo’n dikke jas, met dit warme weer?’ Hij pakt 
de Witte Vos bij zijn kraag en zet hem naast 
de kachel. De boter smelt, maar de Witte Vos 
bekent niet. ‘Die boter is voor vrienden. Niks 
aan de hand!’ Hierna besluit de Witte Vos om 
nog één keer groots uit te pakken. Als hij één 
volle vrachtwagentruck met Reuselse boter 
de grens over weet te krijgen, verdient hij zo 
veel dat hij kan stoppen met smokkelen! Hij 
bedenkt een meesterlijke list. In het holst van 
de nacht breekt hij in het boterfabriekje in. 
Hij steelt er een gigantische partij papieren 
wikkels, bedoeld voor de pakjes Reuselse 
boter. De boterwikkels neemt hij mee over de 
grens. 

Diep in de Belgische bossen heeft de Witte 
Vos een vrachtwagen vol met oude bakste-
nen verscholen. Stuk voor stuk pakt hij de 
bakstenen in met de wikkels van de gesto-
len boter. En daarmee rijdt hij probleemloos 
naar zijn Vlaamse afnemers. Zonder aarzelen 
kopen ze dozen vol met bakstenen, gehuld in 
boterwikkels. Tegen de tijd dat ze het bedrog 
inzien, is de smokkelaar al lang gevlogen. Zijn 
ultieme list is geklaard. Duizenden kilo’s aan 
oude bakstenen heeft hij verkocht als dure, 
fluweelzachte Reuselse boter. Niemand heeft 
sindsdien nog gehoord van de Witte Vos, die 
nimmer werd gepakt.

Twee fietsroutes zijn gekoppeld aan dit ver-
haal, één van 25 en één van 28 kilometer, 
waarbij je zelfs een stukje België meepakt. 
Startlocatie is Natuurpoort De Brandtoren, 
Burgemeester Willikenslaan 4, Reusel. 

Lokale ondernemers zorgen voor heerlijke ge-
rechten en passende streekproducten om van 
de fietstocht een ware belevenis te maken. 

Meer info tref je aan op de website 

www.visitreuseldemierden.nl

De smokkelbende 
van de ‘Witte Vos’
Fiets langs alle bezienswaardigheden 
van Reusel en waan jezelf een smokkelaar

Begin 20e eeuw leefden de inwoners van Reusel en omstreken in grote armoede. Om toch geld te kunnen verdienen 
voor hun gezinnen, begonnen de Reuselnaren met ‘smokkelen’. ’s Nachts staken ze stiekem de Belgische grens over 
met allerlei Nederlandse goederen, die ze in België voor veel hogere prijzen verkochten. En andersom.
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Misschien is er wel een begenadigd pianist  
aan mij verloren gegaan. Of had ik een  
virtuoos op harp kunnen zijn, saxofoon, 
gitaar of welk ander stoer instrument dan 
ook. Het heeft niet zover mogen komen, 
tot mijn grote teleurstelling. Ik heb wel ooit 
een instrument gespeeld: blokfluit! Hoort 
u het sarcasme? Ik kan het woord niet  
zonder klemtoon uitspreken.

Ik gaf als kind aan dat ik een instrument 
wilde bespelen. Ik dacht zelf aan piano of 
gitaar maar in die tijd was het nodig dat 
een kind eerst de basisbeginselen van 
de blokfluit leerde. Waarom? Geen flauw 
idee. Wat ik wel weet is dat het mijn plezier  
in muziek héél snel deed inzakken. Ik 
kreeg de fluit van mijn peettante, superlief  
natuurlijk en beslist met de beste bedoelin-
gen gegeven. 

De leerkracht van de tweede klas (meneer 
van Limpt als ik het me goed herinner) 
gaf tussen de middag blokfluitles en daar 
moest ik dus naartoe. ‘O, Claire de la lune’, 
was waar ieder kind mee begon; ik kan 
het nog steeds. Het blijkt achteraf ook  het 
enige nummer te zijn dat ik kon spelen. En 
dat lag geheel bij mij. Ik denk dat meneer 
van Limpt best goed uit kon leggen en voor 
kon spelen maar ik wilde gewoon niet. Ik 

háátte die fluit. Dat snerpende geluid, die 
valse klank als je net te hard of te zacht 
blies. Een aanslag op mijn gevoelige oren.
Ik heb het best lang volgehouden, elke 
week naar de les. Oefenen deed ik nooit, 
geloof ik. Waarom zou ik? Mijn plezier in 
muziek maken was al tot een minimum 
geslonken en dat ik geen wereldfaam zou 
bereiken op dit instrument was me al snel 
duidelijk. Mijn ouders waren onverbidde-
lijk: eerst fatsoenlijk fluiten en dan pas naar 
de muziekschool. De droom vervaagde, 
dág carrière in de muziek…

Zonder enig overleg met mijn ouders, 
zegde ik de muziekles af. Alleen deed ik dat 
in omgekeerde volgorde: ik zei het eerst 
tegen de meester en toen moest ik met 
die boodschap nog naar huis. Verder dan 
de mededeling ‘O ja, en ik ben trouwens 
van blokfluitles af’ zal het niet geweest 
zijn. Meer woorden werden er niet aan vuil  
gemaakt. Mijn ouders zagen ook wel dat ik 
er geen plezier in had. 

Die fluit heb ik jaren geleden opgeruimd, 
na ‘m eerst jaren uit nostalgische overwe-
gingen te hebben bewaard. Of voor het 
geval ik toch ineens een natuurtalent had 
blijken te zijn.

Ergens jammer dat ik geen instrument kan 
bespelen maar je bent nooit te oud om te 
leren. Dus wie weet kruip ik nog ooit achter 
een piano. Groot is die kans niet: met dank 
aan die blókfluit!

Blokfluit

column

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

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.

REUSEL - BV de vest en BV de Vlassert or-
ganiseren zaterdag 21 mei een garagesale 
van 10.00 tot 14.00 uur. U kunt de inritten 
herkennen aan de vlaggen en/of ballon-
nen.  
 
De volgende straten doen mee:

BV de Vest: Wilhelminalaan, De Lend, Kerk-
straat, Schoolstraat, Meidoorn, Lindestraat, 
Hoogakker, Kerkezand en Lindestraat. 

BV de Vlassert: Vlassert, Repelstraat, He-
kelstraat, Rotingstraat, Bakkerstraat, de Vest, 
Schilderspaadje en Vezelstraat. De toegang 
is gratis. 

Op het speelveldje in de Vlassert wordt ook 
een kleedjesmarkt georganiseerd.

Garagesale 
BV de Vest en 
BV de Vlassert
Zaterdag 21 mei

ESBEEK - Voor de vroege vogels gaan we 
deze ochtend om 06.45 uur op pad met 
Koen, onze ecoloog. Het broedvogelsei-
zoen is in volle gang. Dat hoor je vooral in 
de vroege ochtend, omdat dan de vogels 
het actiefst zijn. 
 
De zang van de mannetjes is op dit tijdstip 
overal te horen. Koen herkent ze aan hun 
zang en kan dus precies vertellen welke 
soorten zich op De Utrecht hebben geves-
tigd. Koen vertelt niet alleen hoe je vogels 
kunt herkennen aan hun zang, maar besteedt 
ook aandacht aan gedrag, voedsel en de ver-
schillende nesten die vogels maken. Tijdens 
de wandeling proberen we veel verschillende 
vogelsoorten te zien. Hiervoor zal Koen een 
verrekijker meenemen. Mocht u zelf een ver-
rekijker hebben, breng hem dan mee! Enkele 
mooie vogels die we kunnen verwachten zijn 
de grote bonte specht, de gekraagde rood-
staart en de boompieper. Met wat geluk spot-
ten we een raaf die zich de laatste tijd regel-
matig laat zien. We verzamelen om 06.45 uur 
op de brink. Na afloop is er koffie met koek. 
Deelname gratis. Meld u via de mail: activi-
teit@nbpu.nl of per telefoon: 013-2032175.

Zondag 15 mei vroege 
vogelwandeling Natuur-
begraafplaats De Utrecht

VESSEM - Zon op je gezicht, voeten in het 
zand en heel veel lol met leuke en gezel-
lig mensen. Klinkt dat niet aantrekkelijk? 
Nou, het kan! Op zondag 29 mei organi-
seert Volleybalclub Vessem weer een be-
achvolleytoernooi in Vessem. Een toernooi 
voor jong en oud. Met een competitie voor 
zowel echte volleyballers, als voor gezel-
ligheidsteams. Schrijf je dus in als vrien-
denteam, met je familie of met de buurt.

We storten weer een grote bak met zand 
naast De Spil, aan de Kerkberg in Vessem. 
Natuurlijk kan ook de jeugd meedoen. Van 
11.00 tot 12.30 uur is er een speciale compe-
titie voor de basisschooljeugd. Van 13.00 tot 
ca. 18.00 uur is het dan aan de beurt aan de 
volwassenen (>16 jaar) en eventuele jeugd-
teams (12-16 jaar). We proberen er leuke 
competities van te maken, dus geef aan of je 
team beginnend of gevorderd is.

We spelen vier tegen vier. Ieder team mag 
maximaal uit 8 spelers bestaan. Het is een 

gemengde competitie, dus zorg voor zowel 
mannen als vrouwen in je team. Tijdens de 
wedstrijden moet er altijd tenminste één 
dame in het veld staan en ieder team zorgt 
ook voor een scheidsrechter en teller.

Natuurlijk is er gezellige muziek en is er tus-
sendoor tijd voor een hapje of een drankje. 
De zon is besteld en plezier gegarandeerd. 
Trommel dus snel een team bij elkaar en meld 
je aan. Kijk op vcvessem.nl of onze Facebook-
pagina voor meer informatie. Inschrijven kan 
tot 15 mei via beachtoernooi.vcvessem@
gmail.com. Het inschrijfgeld voor senioren is 
€ 20,- per team en voor jeugdteams € 10,- per 
team.

Eerst trainen? Ook dat kan. We organiseren 
3 gratis oefenavonden op woensdagavond 
11, 18 en 25 mei van 20.30 tot 22.00 uur. Dan 
kan er geoefend worden met je team of indi-
vidueel. Graag aanmelden bij Jolanda via een 
appje naar 06-18711692 of een berichtje naar 
beachtoernooi.vcvessem@gmail.com.

Zondag 29 mei Beach-
volleytoernooi VC Vessem
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Infl atie en de zoektocht naar rendement
Pim Lavrijsen en Bas Simons van HIP Capital

Dit artikel is de tweede uit een serie van 
vijf, waarin Pim Lavrijsen en Bas Simons 
de lezer meenemen in de wereld van ver-
mogen en beleggen. Pim en Bas zijn bei-
den gepokt en gemazeld in de financiële 
wereld. Ze werkten eerder langdurig voor 
verschillende banken en zijn sinds vorig 
jaar toegetreden als zelfstandig partner 
van HIP Capital beleggingsspecialisten.

Steeds meer mensen zoeken naar rendement 
op hun vermogen door de hard oplopende 
inflatie en minimale of zelfs negatieve spaar-
rente. Door de forse inflatie en toenemende 
belastingdruk wordt de koopkracht van het 
vermogen steeds minder. Wil je dat het vermo-
gen zijn koopkracht behoudt, dan moet je dus 
rendement maken. Sparen is gegarandeerd 
vermogensverlies, maar beleggen wordt vaak 
als risicovol gezien. Als beleggers zijn wij niet 
bezig met risico’s opzoeken, maar juist met 
risico’s beheersen. Wij laten zien dat beleggen 
niet persé risicovol hoeft te zijn door een be-
leggingsportefeuille evenwichtig in te vullen. 

Wat is de traditionele aanpak?
Een gemiddelde beleggingsportefeuille be-
staat voor ongeveer de helft uit aandelen en 
voor de helft uit obligaties. Een neutraal profiel 

heet dat in beleggersjargon. Al vier decennia 
lang vertelt iedere beleggingsadviseur, ver-
mogensbeheerder of accountmanager het-
zelfde: “Obligaties zijn de veilige kant van uw 
portefeuille, wanneer aandelen het moeilijk 
hebben zorgen de obligaties voor een buff er.” 
Dat advies werkt over het algemeen prima. 
Obligaties dienden als veilige haven om te 
schuilen in mindere tijden op de beurs en in 
de tussentijd ontving de belegger een mooie 
rente op zijn obligaties. Die kasstroom werkt 
ook als buff er, omdat een eventuele koers-
daling van de obligaties zelf gecompenseerd 
wordt door de ontvangen rente. 

Werkt deze aanpak nog wel?
Dit mechanisme is nu niet vanzelfsprekend 
meer, want zoals iedereen wel weet, bestaat 
het fenomeen rente nauwelijks meer. De 
buff erfunctie van obligaties is door de lage 
of negatieve rente erg beperkt. En bij een 
stijgende rente is deze van oorsprong risico 
dempende beleggingscategorie minder kans-
rijk. Toch maken obligaties in een neutrale 
beleggingsportefeuille bij veel banken, 
vermogensbeheerders of verzekeraars nog 
gewoon 50% uit van de portefeuille. Obli-
gaties geven nauwelijks rente en een kleine 
rentestijging leidt al tot een koersdaling. Zelfs 
een gelijkblijvend lage rente zorgt voor een 
totaalverlies op deze posities.

Wat kun je wel doen?
Het gaat allemaal om samenhang ofwel cor-
relatie in je portefeuille. Het spreiden van je 
beleggingen heeft pas zin als je beleggingen 
naast elkaar zet die weinig of zelfs negatief 
gecorreleerd zijn en dus onafhankelijk van 

elkaar bewegen. Dat gaat niet meer met een 
eenvoudige combinatie van een wereldwijd 
aandelenmandje en obligaties. Alternatieve 
strategieën zijn dan noodzakelijk. Dat zijn 
fondsen die met heel weinig risico rendement 
maken ongeacht de beweging op de beurs. 
Dat kan zelfs in tijden dat de beurs daalt. HIP 
Capital past deze alternatieve beleggingen 
al jaren met succes toe in de portefeuilles 
waardoor de risico-rendementsverhouding 
beter wordt. Wél het rendement maar niet het 
risico van een zeer kwetsbare traditionele 
beleggingsportefeuille. 

Graag lichten we toe hoe we dit doen en 
welke alternatieven er zijn om met verant-
woorde risico’s toch rendement te maken.

HIP Capital, 
het kompas voor uw vermogen. 

Voor meer informatie: Kantoor Eindhoven 
Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven. 

www.hipcapital.nl

Pim: 06-10 27 98 59 • Bas: 06-41 25 26 02 

Bas Simons (links) en Pim Lavrijsen (rechts). Tekst: HIP Capital. Foto: Oliver Verheij.

Bladel, Gindrapassage 15
www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052

€ 0,-
Uw

hoortoestel
tot 31 mei

*€ 0,
Hoe dat kan? 
We vergoeden 
tot 31 mei 2022
de kosten die uw 
zorgverzekeraar niet 
vergoedt. M.u.v. uw eigen 
risico en kosten voor oplaadbaar. 
*Bekijk de voorwaarden op onze website:

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

€ 3099,-
Trek District 6+ 
•  Hoogwaardig  alu frame met uitneembare 

geïntegreerde accu 400 Wh
•  Zeer krachtige Bosch Active plus midden-

motor 50Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 

verende zadelpen
•  Zeer krachtige schijfremmen
•  Onderhoudsvrije 7 versnellingsnaaf
•  Bosch Intuvia middendisplay

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 
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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

Vermijd dooddoeners...
Door Arie van den Berk

“Hoe voel je je nou? Zeker wel stil in huis. Goed om weer 
snel te komen werken, heb je wat afleiding.” Het was vast 
goed bedoeld van de werkgever, drie maanden na de  
onverwachte dood van haar dochtertje. Want het leven 
gaat door, toch?

Pijn
Lijkt voor de werkgever drie maanden wellicht al een lange 
periode, voor de moeder voelt het als gisteren dat ze afscheid 
moest nemen van haar kind. Zij leeft in een totaal andere  
wereld. Onwerkelijk en met hartverscheurende pijn. 

“Die medicijnen gaan vast helpen, volgende week ben je weer 
op de been!” Helaas, de vader tegen wie dit werd gezegd had 
het goed aangevoeld; die volgende week was zijn uitvaart. Hij 
had er graag met zijn zoon over gesproken maar die praatte 
er steeds overheen. Probeerde zijn vader af te leiden, met de 
beste bedoelingen. 

Inlevingsvermogen
Ruim 1 op de 3 mensen praat nooit over de dood. Ze vermijden een gesprek of relativeren het 
verdriet. Terwijl het juist zo waardevol kan zijn om samen over de dood te praten. Met degene 
die weet dat de dood niet lang meer op zich laat wachten. Met nabestaanden, die een dierbare 
gaan of hebben verloren. Inlevingsvermogen verbindt en helpt bij angst en verdriet.

Dooddoeners
Daarom voert SIRE een campagne die mensen stil laat staan bij de waarde van het praten over 
de dood. Zonder de dooddoeners als ‘Het heeft zo moeten zijn’, ‘Gelukkig was het geen directe  
familie’, ‘Jij gaat nog lang niet dood’ en ‘Kunnen we het over iets gezelligers hebben’. Maar  
eerlijk, open en direct. 

Voorkom spijt!
Wij maken (te) vaak mee dat na een overlijden nabestaanden spijt hebben dat ze niet alles 
hebben gezegd. Niet meer dat gesprek zijn aangegaan. Waarop er dan wordt getroost met 
de ook weer goedbedoelde uitdrukking “Ach joh, dat wist ze vast wel hoor!” Misschien wel, 
maar hoe fijn is het om een uitspraak (nogmaals) te horen. Om alles gezegd te hebben en om 
gehoord te zijn. 

Wij sluiten ons graag aan bij het advies van SIRE: Vermijd dooddoeners en geef het eerlijke  
gesprek een kans! Om ervoor te zorgen dat iemand die met de dood geconfronteerd wordt, 
zich écht gehoord voelt. Voor de gemoedsrust van diegene die gaat sterven en om te voor- 
komen dat u straks met spijt achterblijft.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

INFORMATIEF

WESTERHOVEN - Op 21 april lanceerde 
Stichting Make a Memory de nieuwe ‘Trots 
en Troost’ campagne. Ook werd de nieuwe 
campagnevideo onthuld, waarin ouders van 
overleden kinderen hun persoonlijke verhaal 
over Stichting Make a Memory vertellen. 

Make a Memory fotografeert namelijk op 
verzoek van ouders en via bemiddeling van 
zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en 
overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken 
(zwangerschap) tot en met 17 jaar. Dit gebeurt 
op vrijwillige basis en wordt gratis aangebo-
den. Het doel van deze campagne is om meer 
bereik te genereren binnen Nederlandse zie-
kenhuizen, de Nederlandse politie, ambulan-
cepersoneel, uitvaartorganisaties, kraamhulp 
en medewerkers in de palliatieve zorg. Ook 
hopen we ouders rechtstreeks te bereiken. 
Om deze reden is er een QR-code toegevoegd 
aan al ons promotiemateriaal. Na het scannen 
van de QR-code word je direct doorgestuurd 
naar de website van Stichting Make a Memory, 
waar deze nieuwe video kan worden bekeken. 

Begin 2021 werd Stichting Make a Memory 
gecontacteerd door Niek Gooren, die van zijn 
toenmalige werkgever LEWIS International 
de kans kreeg om twee dagen aan het werk 
te gaan voor een goed doel. Zelf verloor Niek 
zijn zoontje Mathijs, waarna er foto’s zijn ge-
maakt door één van de fotografen 
van Stichting Make a Memory. Dit 
is dan ook de reden waarom Niek 
zijn ‘goede doel dagen’ graag aan 
onze stichting wilde besteden. In-
middels zijn deze dagen op, maar 
werkt Niek nog altijd iedere vrij-
dagochtend op vrijwillige basis 
voor de stichting. 

Onder begeleiding van Niek is er een nieu-
we video opgenomen waarin zowel hijzelf als 
de ouders van Loek en Thijs aan het woord 
komen om hun persoonlijke verhaal over 
Stichting Make a Memory te delen. Zij spreken 
vol trots over hun kind, hun ervaring met Make 
a Memory, maar ook wat de foto’s tot op de 
dag van vandaag nog voor hen betekenen. Het 
is een video met een lach en een traan, maar 
vooral vol prachtige verhalen. Want ondanks 
dat ouders niet aan het verlies van een kind 
willen denken, sterven er dagelijks in Neder-
land helaas ongeveer 3 kinderen per dag. 

Make a Memory is in 2008 opgericht en we 
werken inmiddels samen met 120 professio-
nele fotografen en ruim 90 ziekenhuizen door 
het hele land. Stichting Make a Memory was 
dan ook de eerste die samenwerkingen is 
aangegaan met ziekenhuizen en in hun pro-
tocollen werd opgenomen. In de begintijd 
durfden ouders nauwelijks vrij uit te spre-
ken over hun overleden kind. Sinds de start 
heeft de stichting meer dan 11.000 ernstig 
zieke, terminale en overleden kinderen ge-
fotografeerd, wat bijgedragen heeft aan het 
doorbreken van dit taboe. Nadat de foto’s zijn 
gemaakt ontvangen de ouders kort erna een 
boekje met vijf afdrukken en een USB-stick 
met alle foto’s in hoge resolutie. Ook ontvan-
gen zij een brief, verklarende dat de auteurs-
rechten van de foto’s aan hen over worden 
gedragen. Deze foto’s bieden hulp en troost 
en zijn een blijvende herinnering die ouders 
en nabestaanden helpt tijdens de verwerking 
van het verlies. 

Het doel van deze campagne is om onze 
naamsbekendheid te vergroten en meer 
zorgprofessionals en ouders te bereiken. Dit 
is dan ook de reden waarom we een QR-code  
toegevoegd hebben aan ons promotiema-
teriaal. Na het scannen van de code kom je 
rechtstreeks op de website van stichting 
Make a Memory terecht, waarna de video be-
keken kan worden. In deze video is duidelijk 
zichtbaar wat Make a Memory voor ouders en 
nabestaanden kan betekenen. Verder zijn we 
geheel afhankelijk van sponsoren. 

Make a Memory heeft namelijk drie perso-
nen in vaste dienst en draait verder geheel 
op vrijwilligers bestaande uit onder andere 
fotografen, het telefoonteam, promotieteam 
en kantoorvrijwilligers. De waarborging van 
de continuïteit vraagt aan de financiële kant 
elk jaar enorme inspanning en legt oneven-
redig groot beslag op de capaciteit van de 

organisatie. 

Make a Memory is daarom druk op 
zoek naar partners die zich struc-
tureel of voor enkele jaren willen 
verbinden aan de stichting om 
de vaste kosten mede te dekken. 
Stichting Make a Memory is in het 
bezit van het ANBI Keurmerk.

Stichting Make a Memory lanceert 
‘Trots en Troost’ campagne
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========================
Van Hees Timmerbedrijf

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het doek gaat vallen voor de 
Kempische Egerland Freunde, mooier kun-
nen we de boodschap niet maken. Na rijp 
beraad is besloten dat het aantal leden te 
gering is om muziek te blijven maken en 
aanwas aan jongere leden is niet te ver-
wachten. Nog één keer kan het publiek van 
de klanken genieten: op 14 mei zal in Den 
Herd het slotconcert plaatsvinden. Je bent 
welkom.

Vriendschap
Lilianne Aerts heeft het er duidelijk moeilijk 
mee. “De Kempische Egerland Freunde is 
zo’n belangrijk deel van mijn leven”, vertelt 
ze, terwijl ze tegen haar tranen vecht. “De 
kapel bestaat 32 jaar, ik ben er zelf 30 jaar 
aan verbonden. Elke maandag ga ik naar de 
repetitie en dat zelfs zonder een instrument 
te bespelen. Ik mag tijdens concerten al 22 
jaren de presentatie doen en heb gezongen 
voor de kapel. Het is altijd zo’n hechte groep 

geweest, met zoveel vriendschap en liefde 
voor muziek. Van de originele bezetting zijn 
nog altijd twee leden actief.”

Moeilijke beslissing
In november stond het najaarsconcert ge-
pland maar door corona moest dat op het 
laatste moment gecanceld worden. “Ik weet 
dat er toen al sprake van was dat de nood 
hoog was”, vertelt Lilianne. “We zijn al jaren 
op zoek naar nieuwe leden; de gemiddelde 
leeftijd wordt steeds hoger en ergens houdt 
het dan op. Als je met te weinig personen op 
een repetitie zit, kun je eigenlijk niets doen. Er 
zijn nog 18 leden maar die kunnen – om ver-
schillende geldige redenen – niet altijd alle-
maal aanwezig zijn. Het werd gewoon steeds 
moeilijker en dan moet op een bepaald  
moment de moeilijke beslissing worden ge-
nomen om de stekker eruit te trekken. Dat 
hebben we echt niet makkelijk gevonden.”

Herinneringen
Lilianne kijkt terug op een prachtige tijd. “We 

hebben ongekende successen gekend, de 
zalen zaten altijd vol als we ergens gingen 
optreden. Met drie bussen, vol muzikanten, 
partners en fans, reden we naar Oostenrijk 
voor een serie concerten. Wát een plezier 
hebben we altijd gehad. De laatste jaren 
werden de buitenlandse reisjes al veel min-
der maar de herinneringen blijven. De fans 
die we vertellen dat we gaan stoppen, zijn 
unaniem teleurgesteld maar gelukkig is er 
ook begrip.”

Afscheidsconcert
Op 14 mei zullen voor het allerlaatst de Kem-
pische Egerland Freunde te horen zijn. “We 
gaan er keihard van genieten en álles geven 
aan onze fans”, meldt Lilianne. Het concert 
is gratis te bezoeken en begint om 19.30 uur. 
Om 19.00 uur gaat de zaal open. Naast het 
bestaande repertoire zal de kapel ook terug-
pakken op succesnummers uit het verleden. 
Liliane: “We gaan ons afscheid groots aan-
pakken en het mooi afsluiten met onze trou-
we fans. Dit concert is om hen te bedanken.”

Vriendschap en liefde voor muziek
Afscheidsconcert Kempische Egerland Freunde, 
samen met de fans goed afsluiten

Op 14 mei zullen voor het allerlaatst de Kempische Egerland Freunde te horen zijn. “We gaan er keihard van genieten en álles geven aan onze fans”, meldt Lilianne. Het concert is gratis 
te bezoeken en begint om 19.30 uur. 

VERMAAK

LAGE MIERDE - Nadat we 2 jaar geen 
Avond4daagse hebben kunnen organise-
ren, kunnen de wandelschoenen weer uit 
de kast! Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei 
vindt weer de Avond4daagse van Lage 
Mierde plaats. 

Zoals altijd hebben we weer hele mooie rou-
tes van 5 en 10 km uitgezet. De wandelingen 
starten elke dag tussen 18.00 en 19.00 uur bij 
gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6. De 
starttijden op vrijdag zullen wat anders zijn, 
zodat we zo veel mogelijk gezamenlijk aanko-
men bij de intocht op de speelweide.

Deelname kost € 5,00 per persoon voor het 
lopen van 3 of 4 avonden. Het is ook mogelijk 
om slechts 1 of 2 dagen mee te lopen. De kos-
ten bedragen dan € 2,00 per dag. U ontvangt 
in dat geval overigens geen medaille.

Om de wachttijden bij het inschrijven te  
verkorten is het mogelijk om vooraf al in te 
schrijven via denoverschot.nl/avond4daagse.  
Uiteraard is inschrijving ook mogelijk bij de 
start van de vierdaagse in De Ster.

Voor informatie: Buurtvereniging D’n Over-
schot via mail@denoverschot.nl. Graag tot 
ziens op 17 t/m 20 mei!

Avond4daagse 
in Lage Mierde

Tel. 0497 382574
deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel
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We maken het nog vaak mee: woningen 
waar een warmtepomp geplaatst is maar 
nu een torenhoog stroomverbruik hebben. 
Torenhoog is dan meer dan 12000 kWh. 
Tijdens onze energiescan blijkt dan dat er 
nog veel te verbeteren is aan de thermi-
sche schil van de woning en de ventilatie 
helemaal onder de maat is. 

Niet elke woning is geschikt om één-op-één 
de gasketel te vervangen door een warmte-
pomp. Voor het eff iciënt functioneren van een 
warmtepomp moet de woning aan een aan-
tal voorwaarden voldoen. Eff iciënt betekent 
met een rendement van meer dan 400%. Om 
dat te bereiken verwarmt een warmtepomp 
de woning met lage watertemperaturen. 
Een traditionele cv-installatie pompt water 
van ongeveer 80°C door de radiatoren. Een 
warmtepomp verwarmt met 25 tot 30°C in 
het systeem. Dat vraagt om warmteafgifte 
via een groot oppervlak, bijvoorbeeld vloer- 
of wandverwarming. Maar bij lage tempe-
ratuur verwarming is het ook belangrijk dat 
de warmtevraag zo laag mogelijk is. Daarom 

is een goede thermische schil zo belangrijk. 
Dat is de jas van de woning. Hoe dikker en 
dichter die jas, hoe beter. De thermische schil 
wordt gevormd door het dak, de gevel (met 
ramen en deuren) en de begane grondvloer. 
De isolatie van deze gebouwdelen moet goed 
zijn, waarbij het belangrijk is om naar de to-
tale schil te kijken. Een matige geïsoleerde 
spouwmuur kan bijvoorbeeld gecompen-
seerd worden door triple glas in geïsoleerde 
kozijnen. 

Daarnaast is ventilatie belangrijk. Ventile-
ren moet, maar doe het slim zodat er weinig 
warmte mee verloren gaat. Een systeem met 
warmte terugwinning is perfect maar het kan 
ook anders. 

Overstappen op een warmtepomp vraagt om 
een integrale aanpak waarbij bouwtechni-
sche aspecten, de manier van bewoning en 
de aanwezige installaties een rol spelen. Niet 
altijd even eenvoudig. Daarom organiseren 
we maandag 9 mei een extra OnlineEnergie-
Workshop over de warmtepomp. Kijk voor 
deelname op onze website of in de agenda 
van de bibliotheek.

www.kempenenergie.nl

Warmtepomp maar hoog 
stroomverbruik  

Advies over energieverbruik

KNEGSEL – Sinds eind 2021 is het atelier 
van de Knegselse kunstschilder wat ge-
makkelijker te vinden dankzij de beweg-
wijzering naar ‘Galerie Works of Aart’, waar 
hij graag bezoekers ontvangt. Zijn schilde-
rijen vol kleur met huisjes, kerken, meer-
palen, horizonnen, en zebrapaden stem-
men tot vrolijkheid en spreken jong en oud 
aan. 

Ze hebben een positieve boodschap en zijn 
als confetti van het leven. De schilderijen 
en de symbolen die erin zijn verwerkt, be-
schrijven zaken die er werkelijk toe doen in 
het leven: liefde, vertrouwen, houvast, troost, 
hoop, plezier. En dat komt uitgebreid aan de 
orde in zijn pas verschenen kunstboek ‘De 
levenskunst van Aart de Lange Pzn’. Als je 
de aanwijsbordjes naar ‘Works of Aart’ volgt 
dan kom je uit op de Vossenweg 4 in Kneg-
sel. Daar heeft de symboliekschilder, zoals 
hij zich noemt, in zijn verbouwde garage zijn 
atelier met een ruime galerie waar je meer 
dan 50 schilderijen kunt bezichtigen en op 
je gemak kan rondlopen; of neem een zit, de 
stoelen staan klaar.

Niet alleen kennis maken met zijn authentie-
ke werk is een belevenis maar vooral ook met 
de kunstenaar zelf. Hij inspireert je, hij is een 
levenskunstenaar van hoop, passie en posi-
tiviteit. Je gaat blij de deur uit. Buiten, naast 
de deur, hangt zijn levensladdertje met een 
gebroken trede. Binnen verwarmt een hout-
kachel de ruimte, de wanden zijn behangen 
met schilderijen die hij de afgelopen twintig 
jaar maakte, aan het plafond hangen slingers 
met kindertekeningen en overal op de muur 
zijn stukjes schildertape geplakt waarop al-
lerlei levenswijsheden staan die hem op enig 
moment toevallig te binnen schoten. In zijn 
werkruimte, een aantal potten met pense-
len in gebruik, een groot assortiment verf en 
daglichtlampen. Op een plakbandje staat: ‘Ik 
schilder wie ik ben’, maar wie woont hier nu 
eigenlijk? 

Wat ben je nu eigenlijk? Het is een vraag die 

hij zijn hele leven al stelt. Al vanaf zijn jonge 
jaren wilde hij concertpianist worden, of kun-
stenaar. Maar hij had de discipline niet, was 
te eigenwijs en wilde altijd vanuit zijn eigen 
fantasie zijn gang gaan. Hetzelfde geldt voor 
zijn schilderkunst. “Ik ging in de leer bij Henri 
Bol maar na ongeveer een half jaar zei hij dat 
hij stopte met lesgeven. Ik moest mijn eigen 
weg vinden. Ik ben hem dankbaar voor die 
duw. Vanaf 2002 maak ik schilderijen zoals je 
die nu hier ziet. Eerst heel lang voor mezelf 
en vanaf 2014 ben ik actief gaan exposeren”, 
aldus Aart.

In Nederland maar ook internationaal heeft 
Aart tientallen spraakmakende solotentoon-
stellingen op zijn naam staan en veel kunst-
kenners ontmoet. Mensen komen kijken, vra-
gen om uitleg en komt het tot een gesprek. 
Ze herkennen iets van hun eigen leven erin 
terug en vinden troost, kracht en inspiratie in 
de schilderijen. Zijn symboliek maakt de be-
langrijke dingen in het leven gemakkelijker 
bespreekbaar waardoor je nieuwe mogelijk-
heden kunt gaan zien. “Na coronatijd heb ik 
besloten om alleen nog in mijn eigen galerie 
te exposeren en daar heb ik geen spijt van.”

In 2021 ontstond het idee om een jubileum-
kunstboek te maken met een overzicht van 
zijn werk en toelichtende verhalen. Aart: 
“Naar aanleiding van een artikel in Trouw van 
cultuurjournalist en filosoof Myrthe Mees-
ter nam ik contact met haar op om haar te 
complimenteren voor haar filosofische kijk 
op onderwerpen die mij na aan het hart lig-
gen. Haar interesse was gewekt en enkele 
weken daarna hebben wij een hele middag 
in mijn atelier met elkaar gesproken over: 
kunst, Bach, filosofie en verwondering. Hier-
over heeft zij een essay voor mijn boek ge-
schreven. Een prachtige aanvulling op de 
beschouwing van kunsthistoricus Bonnema 
en de bijdrage van museumdirecteur Peter 
Thoben die hij maakte voor mijn laatste solo-
tentoonstelling in Eindhoven. Zelf kon ik het 
niet nalaten om ook een aantal toelichtingen 
te schrijven.”

Twee weken geleden kwam het boek van de 
drukpers en het resultaat mag er zijn. ‘De le-
venskunst van Aart de Lange Pzn’ is een boek 
van hoge kwaliteit geworden. Het is een boek 
dat je zo op een leestafel kan leggen om open 
te slaan op een willekeurige bladzijde, even te 
kijken en te lezen om blij weer terug te leggen. 

Enkele dagen geleden kreeg Aart het bericht 
dat zijn kunstboek is opgenomen in de Bra-
bant Erfgoed Collectie van de Tilburg Univer-
sity Library; een bekroning op zijn werk.

Het boek is alleen verkrijgbaar in de galerie 
aan de Vossenweg 4 in Knegsel. Meer infor-
matie vind je op 

www.worksofaaart.com

Kunstenaar Aart de Lange Pzn 
maakt jubileumboek over zijn kunst

REUSEL - De afgelopen periode heeft een 
adviesbureau gewerkt aan een plan voor 
de Willibrordlaan in Hulsel. Het eerste ont-
werp ligt nu klaar! 

Waarop een nieuw ontwerp?
De afgelopen jaren hebben we regelmatig 
feedback ontvangen over de verkeerssitua-
tie aan de Willibrordlaan/Vooreind in Hulsel. 
Denk aan een te hoge rijsnelheid, vrachtver-

keer wat door het centrum rijdt en onvol-
doende verkeersveiligheid voor fietsers. Daar 
brengen wij graag verandering in!

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-
plan (GVVP) lees je ons streefbeeld voor 
verkeer(sveiligheid), wegen, (fiets)routes en 
maatregelen om dat te verbeteren. Daarin 
lees je dus ook meer achtergrondinformatie 
over waarom we aan de Willibrordlaan zwaar 
verkeer willen verminderen en de fietsroute 
willen verbeteren. 

Opmerkingen/vragen?
Op www.buitenkomtbinnen.nl/willibrordlaan-
hulsel kun je via het contactformulier je 
opmerkingen en vragen kwijt over het ont-
werp.

Eerste ontwerp Willibrordlaan Hulsel 
nu te bekijken!
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Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - De Zorgcoöperatie in 
Hoogeloon organiseert, in nauwe samen-
werking met verschillende andere vereni-
gingen en het Pon & Telos, een grote en-
quête onder de inwoners. Men wil weten 
waar in het dorp behoefte aan is als het 
op digitalisering aankomt. De insteek is 
dat zoveel mogelijk inwoners de enquête 
invullen, van jong tot oud want alleen dan 
kan goed ingespeeld worden op de be-
hoefte van de bewoners van Hoogeloon, 
nu en in de toekomst.

Accent
Voor het gesprek schuiven bestuursleden 
Marlou Kremer, Gerrie Gooskens en Sjan 
Kaethoven van de Zorgcoöperatie aan. Ze 
zijn trots op de Zorgcoöperatie en de rol die 
deze in de kleine gemeenschap die Hooge-
loon is, speelt. Gerrie: “In 2005 waren we de 
eerste Zorgcoöperatie van Nederland, inmid-
dels zijn er zo’n vijftienhonderd. Allemaal ge-
inspireerd op ons model maar op accenten 
overal anders. Dat is zeker iets om trots op 
te zijn en we zijn dankbaar voor de oprichters 
van toen. Bij ons zit de uitdaging nu in het in 
standhouden van de coöperatie maar omdat 
deze zo breed gedragen wordt, is dat niet zo 
heel ingewikkeld. We hebben wel gemerkt 
dat het accent verlegd is; waar we vroeger 
vooral inzetten op bijvoorbeeld (thuis)zorg, 
kookgroep, chauffeurs en de zorgvilla, hou-
den we ons nu ook bezig met preventie. We 
richten ons op de voorkant van de zorg, zowel 
mentaal als fysiek. Hoe houden we Hooge-
loon gezond?”

Eerste enquête
Een paar jaar geleden is er een grote enquê-
te gehouden in het dorp. Sjan: “We hebben 
toen ook gekeken waar behoefte aan was 
bij de inwoners en daar zijn uiteindelijk acht 
werkgroepen uit voortgekomen. Groepen die 
zich bezighouden met veiligheid, kinderop-

vang, beweging en gezondheid en natuurlijk 
met zorg. Goed om te zien dat er vanuit de 
behoeftepeiling een nieuwe kinderopvang-
groep van start gaat; georganiseerd door 
mensen úit het dorp.” 

Aandacht voor digitalisering
In de vorige enquête werd ook naar digitali-
sering gekeken maar dat krijgt nu nog veel 
meer aandacht. Marlou: “Het is niet meer 
weg te denken en het gaat ook niet meer 
weg. De computer speelt een heel belangrij-
ke rol in het leven van alledag. Op het gebied 
van contact bijvoorbeeld: beeldbellen met de 
kleinkinderen maar ook gewoon om even te 
informeren hoe het met je gaat. Op het ge-
bied van zorg wordt digitalisering in toene-
mende mate steeds belangrijker; je komt het 
ziekenhuis niet meer in, zonder in te loggen 
met een code en beeldbellen met de huisarts 
of specialist gebeurt steeds meer. Er ligt dus 
een héél belangrijke opdracht om mensen 
digitaal vaardig te maken maar ook te hou-
den. Dat doe je niet door een random cursus 
over hoe je een computer aanzet maar door 
héél gericht mensen te onderwijzen hoe ze 
zélf kunnen nadenken over computergebruik. 
Grof gezegd: de problemen ontstaan pas, als 
de cursus is afgelopen en hoe ga je daar dan 
mee om?”

Samenwerking
In Hoogeloon is jaren geleden al een begin 
gemaakt met digitalisering: het Virtuele Plein. 
Sjan: “Een mooi initiatief waar we nu op willen 
doorborduren. Juist door de samenwerking 
op te zoeken, hopen we zoveel mogelijk men-
sen te bereiken. De bibliotheek, de senioren-
vereniging, de dorpsraad, de Buurtpreventie 
en het Steunpunt zijn allemaal partners in dit 
project. We hoeven namelijk niet zelf telkens 
het wiel uit te vinden; door verbindingen te 
leggen, wijzen we de inwoners de weg. We 
hopen dat mensen ‘digimaatjes’ gaan vinden, 
mensen die ze vertrouwen met hun vragen 
over het digitale verkeer.” Dat heeft Gerrie 

aan den lijve mogen ondervinden. “Ik weet 
heus wel wat van computers maar in Excel 
ben ik niet zo thuis en dat was laatst wel 
nodig. Werd ik geholpen door een man van 
tachtig jaar. Dat is toch prachtig dat je samen 
verder komt?”

Invullen 
Vanaf nu staat de enquête online op www.
hoogeloon.info. “We nodigen iedereen uit 
het dorp uit om de lijst in te vullen, dat neemt 
ongeveer een kwartiertje in beslag. Wie geen 
computer heeft of liever een papieren versie 
invult, kan een lijst afhalen en inleveren in het 
Steunpunt en D’n Anloop. Uiteraard worden 
alle antwoorden anoniem verwerkt. Er wor-
den bijeenkomsten georganiseerd om de 
lijsten samen in te vullen, bijvoorbeeld bij de 
Seniorenvereniging en het Steunpunt. Dan 
is er altijd hulp aanwezig. Je mag ook altijd 
iemand van de Zorgcoöperatie bellen. Boven 
alles vragen we  aan mensen van álle leeftij-
den om lijsten in te vullen. De uitkomsten zijn 
namelijk van belang voor de toekomst van 
ons dorp want we gaan echt uitvinden waar 

de inwoners behoefte aan hebben, nu en in 
de toekomst. Daar gaan we ons beleid voor 
de komende jaren op baseren”, aldus de be-
stuursleden.

Bedankt
Er worden in de maand mei nog twee thema-
bijeenkomsten georganiseerd, waarin voor-
lichting gegeven wordt over digitalisering. 
Wijkagent Joey van de Ven komt vertellen 
over veiligheid en Susan Quirijnen van de 
bibliotheek leidt een bijeenkomst over digi-
talisering in de gezondheidszorg. Hoe bekijk 
je je eigen elektronisch dossier en hoe regel 
je online je thuiszorg? “Zéér interessante  
lezingen waar veel mensen iets aan kunnen 
hebben. Daarnaast zijn de bijeenkomsten een 
mooie manier om elkaar te ontmoeten en dat 
is altijd een doel van onze Zorgcoöperatie. 
Die samenwerking en ontmoeting gaat de 
komende jaren een belangrijke rol  spelen in 
onze gemeenschap. De enquête die nu klaar 
staat, helpt om de koers te bepalen. Namens 
de Zorgcoöperatie: alvast bedankt voor het 
invullen.”

IN DE KERN

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!

Ben  jij een Handige Harrie? 
We vragen geen afgeronde technische 
opleiding, maar wel iemand die het leuk 
vindt om aan apparaten te sleutelen en 
problemen op te lossen. 

Benieuwd naar de 
sfeer en jouw nieuwe 
collega’s? 
Scan de QR-code! 

werkenbij.theschippersgroup.com 
T: +31 (0)497 551 646 
E: recruitment@schippers.eu

GEZOCHT:

Technisch medewerker/service monteur

22_04_Advertentie technisch medewerker_130x62-5mm.indd   122_04_Advertentie technisch medewerker_130x62-5mm.indd   1 25-04-2022   10:4125-04-2022   10:41

De toekomst 
van Hoogeloon
Behoeftepeiling op gebied van 
digitalisering door de Zorgcoöperatie

Een paar jaar geleden is er een grote enquête gehouden in het dorp. Sjan: “We hebben toen ook gekeken waar behoefte 
aan was bij de inwoners en daar zijn uiteindelijk acht werkgroepen uit voortgekomen. Groepen die zich bezighouden met 
veiligheid, kinderopvang, beweging en gezondheid en natuurlijk met zorg. Goed om te zien dat er vanuit de behoefte- 
peiling een nieuwe kinderopvanggroep van start gaat; georganiseerd door mensen úit het dorp.”

Avond Wandel Driedaagse in Vessem
VESSEM - Op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 mei zal door Korfbalvereni-
ging Vessem de Avond Wandel Driedaagse in Vessem worden georganiseerd. 

We hebben mooie wandelroutes uitgezet om individueel of in groepen te wandelen. Op 
vrijdag zal om 20.30 uur de herinneringsmedailles en de diverse prijzen worden uitgereikt. 
U moet minstens 2 van de 3 dagen meewandelen om in aanmerking te komen voor een 
medaille. Aansluitend is er dan gelegenheid om gezellig nog wat te drinken. De afstanden 
zijn 5 en 10 km. Er is ook een rolstoelroute van 2 km. Jeugdigen van 12 jaar en jonger kun-
nen alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen. 

Start: tussen 18.00-19.00 uur. Locatie: gemeenschapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 in 
Vessem. Sluitingstijd: 21.30 uur. Inschrijfgeld: € 4,00 p.p.  1 dag meelopen, dan betaalt u € 2,00.
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De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

Door Jan Smets

Midden jaren zestig schudden met name piratenzenders de mediawereld danig op. 
Ook de vorming van regionale omroepen werd onderwerp van een politiek krachten-
veld, waarin de bestaande omroepen de lakens probeerden uit te delen. Zenders, zoals 
Regionale Omroep Zuid, lagen aan de leiband van de landelijke omroepen.

De KRO kende wel een ‘Brabants Halfuur’. De uitzendingen waren echter ‘te Hollands’ en 
teveel gericht op de Randstad. De KRO stopte in 1963 en brak met het ‘Brabants Halfuur’. 
Wel kende de omroep de programma’s ‘Grensland’ en ‘Signaal’, waarin ook gebeurtenissen 
aan bod kwamen uit de periferie van Nederland. 

Hier komt de Bladelse ‘Algemene Brabantse Om-
roep’ onder leiding van oprichter Steph Oomen 
weer in beeld. In februari 1964 was de eerste van 
zeven afleveringen van het ‘Kempisch Journaal’ 
te beluisteren in ‘Grensland’. “Die ABO-program-
ma’s vielen op door de goede technische kwaliteit”, 
stelt Christ van den Besselaar, die het archief van 
Oomen doorspitte. Hapertenaar Noud Hermans 
(1932-2017) was hiervoor verantwoordelijk, samen 
met producer Ton Bouws. 

De ambities groeiden. De Bladelse club wierp zich 
op als dé Brabantse Omroep. Er kwam een sterk 
bestuur. Noud Hermans werd 
voorzitter en de Hapertse 

bankdirecteur Piet Tijssen (1932-2019) penningmeester. Op 13 sep-
tember 1965 werd de Stichting Brabantse Omroep (SBO) opgericht, 
inclusief Raad van Advies en Programmaraad. Een klein jaar later, op 
16 augustus 1966, werd een zendvergunning aangevraagd. Toen startte 
ook de lobby om de programma’s uit te kunnen zenden. De KRO, de 
meest logische keuze voor het katholieke zuiden, was afwachtend, zo 
niet terughoudend. De AVRO hapte wel toe. Op tweede Pinksterdag 
1968 ging de eerste uitzending van ‘Het Brabants Halfuurtje’ de lucht 
in. De SBO kreeg daarmee om de veertien dagen op maandagavond 
een half uur zenderruimte.

Daar zat een hele organisatie achter. Er was één draagbare 
UHER-bandrecorder beschikbaar. In de studio in Bladel monteerden 
Frans Toebast (1941-2020) en Bas van Loon de opnames tot een pro-
gramma. Voor dat – letterlijk – knippen en plakken, hadden ze twee 
Telefunken-bandrecorders ter beschikking. Dat gebeurde volgens 
Van Loon op vrijdagavond. Een AVRO-medewerker wachtte tot de 
band klaar was - soms ver na middernacht - en nam hem mee naar 
Hilversum.

De later van televisie bekende Pierre van Ostade (1917-2005) was 
toen programmaleider. Als plugger bij platenmaatschappij NCR en 
presentator bij Radio Veronica kende hij de muziekwereld. Bas van 
Loon herinnert zich de grote platencollectie van van Ostade. “Hij had 
een geweldige muzikale kennis, streefde naar perfectie, maar miste 
de journalistieke feeling en het charisma van Hermans”, schrijft van 
den Besselaar. “Ton Godee, als freelancer werkzaam voor Radio 
Luxemburg en het weekblad Groot Eindhoven, leverde in de geschie-
denis van de Brabantse Omroep waarschijnlijk de meeste bijdragen.” 

Burgemeester Pierre Ballings zag kansen voor Bladel. Voor vijftien gulden per maand werd 
een ruimte van het voormalige zusterklooster gehuurd. De studio kwam in een bijlokaal aan 
de oostkant van het gebouw, voorbij de garagedeuren van de brandweerkazerne.

Frits en Olav Oomen herinneren zich nog de manifestatie van de SBO ter gelegenheid van 
de opening op 31 augustus 1968. Daarvoor waren alle burgemeester uit de provincie uitge-
nodigd. Er was een grote feesttent op de Markt. Bij Oomen thuis op de oprit stonden volgens 
de broers Oomen reportagewagens van de AVRO en de NTS. Hoeveel burgemeesters er 
waren is niet bekend. De opening was zeer waarschijnlijk bedoeld om subsidies via gemeen-
ten binnen te halen. Het geld moest eigenlijk komen van de inwoners van Noord-Brabant. 
Christ van den Besselaar vermoedt dat de omroep voortdurend in geldnood zat en dat de 
leden zelf regelmatig bijgepast hebben.

Eindhoven leverde in ieder geval geen bijdrage. De ‘Stichting Regionale Televisie Noord-Bra-
bant’ (SRTNB) had namelijk ook een zendvergunning aangevraagd. Deze stichting was erg 
op Eindhoven gericht. De ‘Lichtstad’ wilde een eigen radio- en televisiestation. Er volgde een 
politiek spel. Vanaf 1967 waren er al gesprekken geweest tussen SBO en SRTNB. Pas begin 
1971 leidde het tot een fusie. Steph Oomen had zitting in het bestuur van de ‘Stichting Regi-
onale Omroep Brabant’ (SROB): “Waarschijnlijk heeft hij, de grondlegger van de Brabantse 
Omroep, zich daar nooit op zijn gemak gevoeld; het was ‘zijn’ omroep niet meer”, conclu-
deert Van den Besselaar. Gebrekkige communicatie binnen het dagelijks bestuur van SROB 
was aanleiding voor Steph Oomen om er in 1974 uit te stappen. 

Hij was inmiddels getrouwd met de latere CDA-politica Ria Ruijten en verhuisd naar Maas-
bracht. Hij werkte er als bouwkundig architect in Roermond bij de Zuid-Nederlandse  Zui-
velbond, later opgegaan in Campina. Landelijk had Oomen wel faam gekregen als deskun-
dige op het gebied van regionale omroep, schrijft van den Besselaar: “Hij had een brede 
belangstelling, was gedreven, punctueel en zat vol ideeën en plannen. En hij was oprecht 
overtuigd dat in Hilversum en in Den Haag te weinig aandacht werd besteed aan belangrijke 

ontwikkelingen buiten de Randstad, met name in het zuiden van 
Nederland.”

Die betrokkenheid van 
Oomen blijkt ook uit een 
krantenartikel uit 1984 
waarin hij pleit voor een 
eigen Limburgse omroep. 
Steph Oomen overlijdt op 
16 januari 2009. “...een cre-
atief mens, ...altijd een stap 
vooruit, ...schuwde niet om 
van begaande paden af te 
wijken”, lezen we op zijn 
bidprentje. Zijn geestes-
kind, de Brabantse Omroep, 
beleefde op 25 september 
1972 haar laatste uitzending. 
De AVRO had besloten om 
te stoppen met ‘Het Bra-
bants Halfuurtje’.

Vier jaar later startte Omroep 
Brabant met uitzendingen 
vanuit de Heggeranklaan in 
Eindhoven, toen nog enkel 
voor Zuidoost Brabant. Van 
haar Bladelse voorganger 
was toen niets meer over. Er 
zijn ook geen geluidsbanden 
of andere opnamen bewaard 
gebleven.  

Dit verhaal is tot stand gekomen met medewerking van Frits en Olav Oomen, Frans Verspaan-
donk, Jannie Koppert-van der Schans, Bas van Loon en Christ van den Besselaar.

Brabantse regionale 
omroep begon in Bladel
Deel 2: Echte radio, maar geen toekomst

Noud Hermans

Frans Toebast en achter Pierre van Ostade

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

HISTORIE

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!
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547
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& 
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ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Wijkagent on Tour
O, hebben wij een wijkagent, dat wist ik niet…. Ik zie hier nooit politie, dan zal het 
hier wel heel rustig zijn… Daar heeft de politie toch geen tijd voor…. Ja, wordt tijd dat 
jullie die kwekerij eens oprollen, die zit daar al een paar jaar. Dat wisten jullie toch al 
lang, iedereen hier weet dat… Maar ook; nou dat kunnen jullie niet weten, niemand 
praat hier over elkaar, dat doen de mensen hier niet. Of: jullie kunnen beter eens daar 
gaan kijken in plaats van mij een bekeuring geven, daar rijden ze als gekken en daar 
doet niemand iets aan.

Dit zijn zomaar een paar dingen die we als wijkagent regelmatig te horen krijgen als we 
een praatje maken met de mensen of als we ergens bezig zijn met ons werk. Erg jammer 
natuurlijk als je zoiets altijd achteraf hoort. We willen juist graag weten wat er speelt in de 
wijk en waar we moeten zijn om jullie wijk veilig en leefbaar te maken. Hier hebben we 
jullie bij nodig. Jullie wonen hier en weten hoe het er in de wijk echt aan toe gaat, wat er 
speelt, wat er leeft en wat er afwijkt van het normale… Toch is er vaak een drempel om 
in contact te komen met de politie. Wij, (Ernst, Dennis en John) wijkagenten van Reusel, 
Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, willen ons best gaan doen om deze drempel te 
verlagen en we nodigen jullie graag uit om ons te laten weten wat er allemaal speelt in 
de buurt. 

Wat willen we gaan doen? Wij willen graag met jullie in contact komen tijdens de ‘normale’ 
activiteiten in jullie dagelijks leven. Waar moet je dan aan denken? Nodig ons uit voor een 
seniorenmiddag in het wijkgebouw… Laat ons een ochtend meedraaien met de terrein-
knecht van de sportclub, nodig ons uit om mee te gaan tijdens de jacht, bijeenkomst win-
keliersvereniging, personal trainer nodig, wij komen naar de sportschool om je te voorzien 
van goeie tips… Buurtopschoondag, wij lopen met jullie mee, carnavalsvereniging: we 
zijn benieuwd naar het bouwproces van jullie wagens, hardloopgroepje: laat ons tijdens 
het hardlopen de belangrijke plaatsen van de buurt zien als we jullie bij kunnen houden…  
Uiteraard zijn alle briljante ingevingen welkom. 

We hopen hiermee de komende maanden heel veel inwoners van Reusel, Hooge Mierde, 
Lage Mierde en Hulsel te gaan spreken, jullie beter te leren kennen en daarmee ook beter 
te weten wat er in de buurt speelt. Uiteraard komen we zoveel mogelijk in uniform (of 
politiesportkleding als dat nodig is….)

We zien jullie uitnodiging graag tegemoet via e-mail dennis.kastelijn@politie.nl of via 
instagram: Wijkagent_Reusel. Wij hebben er zin in en hopen op een volle agenda!! 

O ja, uitnodigingen om als verrassingsact op een verjaardagsfeestje te verschijnen, slaan 
we beleefd af…..

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791Markt 4, Hapert

OM DE HOEK

HAPERT - Wil jij je graag inzetten voor het 
goede doel? Loop dan mee aan de wande-
ling van Marion Simons op donderdag 26 
mei (Hemelvaartsdag). 

De deelname aan deze tocht kost je € 5,- of 
€ 9,-. Bij deze laatste is het 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.

Marion heeft twee mooie routes van onge-
veer 5,5 en 12 kilometer uitgezet over het 
natuurgebied bij de Pan en de Pals. Ook is 
er een mogelijkheid om een GPS-tocht te 
lopen. Vertrek is tussen 08.45 en 11.00 uur 

vanaf Nieuwstraat 19 in Hapert. Het eindpunt 
van de wandeling zal bij Café ’t Pleintje zijn. 
Hier krijg je bij de eerste consumptie 3 gratis 
bitterballen.

Onderweg wordt er ergens een rustplaats ge-
organiseerd. Hier kun je koff ie en thee krijgen 
en voor de liefhebbers een broodje of een kop 
soep. Hier zal een kleine vergoeding voor ge-
vraagd worden. Alles voor het goede doel! 

Marion gaat namelijk in september naar Oe-
ganda met het Rode Kruis, waar het geld wat 
Marion mee moet nemen gebruikt wordt voor 
de mooie projecten die daar opgezet zijn. Zo 
wordt het leven voor de mensen daar ook 
weer een beetje leuker.

Donderdag 26 mei wandeling voor Oeganda

R E U S E L - D E 
MIERDEN - Op 
zondag 15 mei 
zal Natuur- en 
(weide) vo-
gelvereniging 
(NWR) een 
jubileumdag 
organiseren. 

Fiets of wandel de uitgezette routes: fiet-
stocht van 32 km, wandeltocht van 10 km 
(korte route van 4,5 km). 

We laten jullie graag zien wat onze vereni-
ging doet. Denk aan natuurbehoud, natuur-
onderhoud, vogels monitoren, uilenproject, 
erfvogels, nestkastenprojecten, paddentrek, 
weidevogels, onderhoud wandelknoop-
puntennetwerk enz. Je kunt de expositie/
tentoonstelling ‘Meer dan weidevogels’ be-
zoeken, waar uitleg gegeven wordt over de 
bezigheden van de verenging. Ook de imker-
vereniging zal aanwezig zijn. Dit alles is vanaf 
10.00 uur bij Hollandershoeve, Tunhoutseweg 
46b in Reusel. Tot dan!

Zondag 15 mei jubileumdag 
Natuur- en (weide) vogelvereniging

HAPERT - De kermis staat weer voor de 
deur. Vrijwilligers van buurtverenigingen 
en het comité van Hulp in Nood gaan van 
16 tot 22 mei weer langs de deur voor de 
jaarlijkse voorverkoop van de loten van 
Hapert kermis.

Voor elke kermisdag zijn er loten  te koop. De 
loten zijn € 0,50  per stuk in vier verschillende 
kleuren. Er wordt op iedere kermis dag een 

grote en een kleine fiets verloot. De trekking 
is iedere dag om 21.00 uur. De winnende loten 
worden bekend gemaakt na Hapert kermis in 
PC55 en op www.hulpinnoodhapert.nl.

In de week van 16 mei komen we graag bij 
u langs voor de verkoop van de loten. Wij 
danken u voor het steunen van Hulp in Nood 

Het comité van Hulp in Nood.

Stichting Hulp in Nood
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 10

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

4 3 4 6
1 7 3 9 5

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

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

4 8 9 3
9 2 5

2 5 1 8 7 4 2
9

2 1 5 3
3

4 9 7 8 9 2 5
8 6 5

9 3 3 1
2 4 6 2

8 7 5 4 1 8 7 5
7 8 1 8 3 1

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

9 2 7 9

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 18

"K
irk to Enterprise -- Beam

 dow
n Yeom

an Rand and a six-pack."

2 1 6
7 8 2

6
2 4 5
5 4 9 1

9 1 5
5

7 9 4
2 6 9

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

dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de 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: Tussen de sterren 
 

 A  3  2 3   3  2 1      
   B  3 3   7  10 1 2  7  2 
  C 2 1   7 12 9    10     
   D  7 7   7   15  6  4  
     E  15  4  5  7  12   
 F  15 14  2 13 15    12      
G  1  10 10  14 11   12       
 H  1  7 7   15  11 6   6  4 
    I  3  8 3   12      
  J 11  3 4  5 13  1 1  10    
  K  6  10  14 10   8      
      L  15 15  1  10     
    M  15 4  3   11   10   
 N 2 5   14 13    12       
       O  7  2 1    3  
   P 13  8  12 12  5  7 7 8   
  Q 8   2 8 7    1 9     
      R 8  7         

 
 

A – Schijnvertoning (11)
B – Allez, loop! Maar niet naar de maan! (10,4)
C – Hij gaat op jacht met een laserpistool (11)
D – Voor Neil Armstrong was dit toch 
  geen romantisch ommetje (13)
E – Die doet gewichtig onder de sterrenbeelden (10)
F – Planetaire verhoging voor haar (11)
G – Buste van een beroemdheid (12)
H – Via deze weg communiceren de sterren (16)
I – Voorbeeld uit de wereld van toneel- 
  en filmsterren (8)
J – Verdedigt gewapend zijn positie in het heelal (12)

K – Halsband waaraan de waterman zijn 
  steenbok uitlaat (10)
L – Beroemde meermin (7)
M – Dier met sterallures (2,5,4)
N – Sterrenbruiloft (12)
O – Snelheid waarmee de planeet door 
  het heelal beweegt (9)
P – Buitenaards figuur (12)
Q – Wereldvreemd ventje (12)
R – Heeft een onbevlekt 
  (hemel)lichaam (5)

 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: 

Tessa Lamers
      uit Hapert

met het oplossingswoord: ‘betalingsbalans’

Tessa 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
Tussen de sterren

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 18

I like w
ork; it fascinates m

e; I can sit and look at it for hours.

7 8 1
2

4 3 9 6
3 6 5 2 7

2 9 5 6
5 7 8 1 4

2 4 1 9
7

6 1 8

D
ub

be
l z

ie
n

KlassiekKlassiek

In de tekeningen hieronder zie je zowel bij de appel als de bloem aan de zijkanten een 
gezichtsprofiel. Zie je ze ook?
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Op 15 mei kun je een hele middag 
lang naar twee heerlijke bluesbands luiste-
ren bij Podium10 in Bladel. Which Tuesday 
bijt het spits af en de middag wordt afgeslo-
ten door Bella Blues. PC55 sprak met René 
van Dijk, organisator en bassist, en Ellen 
Vosters die een héél bijzondere voorberei-
ding op het concert van 15 mei heeft.

Organisatie
René van Dijk organiseert voor de negende 
keer, in samenwerking met de vrijwilligers, de 
Bluesmiddag van Podium10. “Het is muziek 
die je niet heel vaak hoort, maar waar wel 
echt een groot publiek voor is. Van heinde en 
verre komen ze om te luisteren; we doen veel 
mensen er echt een groot plezier mee”, vertelt 
René. “Ik ga zelf graag naar bandjes luiste-
ren en kom zo de mooiste pareltjes tegen. Op 
die manier heb ik tot nu toe alle bluesmidda-
gen ingevuld; je kunt je er eigenlijk niet voor 
aanmelden, ik moet je gevonden hebben.” Hij 
lacht maar neemt de organisatie uiterst seri-
eus. “Dat doet het publiek ook”, gaat hij ver-

der. “Ik zit zelf al tien jaar in de Fusion Blues-
band Which Tuesday en elke repetitie en elk 
optreden is een feestje.”

Paradiso van het Zuiden 
René komt heel graag bij Podium10. “Ik noem 
het wel het ‘Paradiso van het Zuiden’ en daar 
zit een kern van waarheid in. Sowieso heb je 
een bovenverdieping waar publiek kan staan, 
net zoals in Paradiso maar het geluid is zeker 
zo goed. Fantastisch hoe die club geïnves-
teerd heeft in apparatuur en akoestiek. Het 
is de reden dat bands heel graag een demo 
opnemen in Podium10; dan weten ze zeker 
dat de kwaliteit goed is. Het fijne is ook dat 
het niet zo’n heel grote zaal is dus ook met 
iets minder bezoekers is het al snel gezellig.”

Opnames
De mogelijkheid om live-acts op te nemen, 
zowel audio als video, voor de pr van de band, 
is de reden dat Bella Blues nu op het podium 
staat op 15 mei. René: “Ze hadden Gerard – 
general manager van Podium10 – gevraagd 
of het mogelijk was die opnames te maken 
en hij bracht hen in contact met mij. Omdat 

de muziek van de band zo goed is, besloot ik 
ze op het programma te zetten van de Blues-
middag.” 

Ellen Vosters uit Bladel is de leadzangeres 
en zij vertelt graag over het ontstaan van 
de band. “Ik was een jaar of drie geleden op 
het Ploegfestival en daar sprak ik met Johan 
Hakkens, die op zoek was naar een frontman 
of -vrouw voor zijn op te richten Bluesband. 
Ik hapte niet meteen maar toen ik later een 
advertentie zag, besloot ik toch te reageren.”

Ellen Vosters
Ellen is geen onbekende in de muziekwereld. 
“Ik zing al héél lang”, zegt ze. “Vaak in cover-
bands als Clearout en Mickey Finn. Ik was toe 
aan iets anders. Ik kan er mijn hele ziel en za-
ligheid in kwijt. We spelen niet de standaard 
covers en ik heb samen met Johan ook een 
paar eigen nummers gemaakt.” Kort na de 
oprichting van de band, werden alle geplande 
concerten gecanceld vanwege corona. “Dat 
betekent dat we een pas op de plaats heb-
ben moeten maken. We hebben heel weinig 
aan promotie kunnen doen en er is bijna geen 

foto- of opnamemateriaal om zalen te kunnen 
laten weten dat we er zijn. Dat we nu opna-
mes kunnen maken tijdens de Bluesmiddag 
is heel fijn.”

Ziggodome
Precies een week voor de Bluesmiddag gaat 
een droom van Ellen in vervulling: optreden 
in Ziggodome. “Niet normaal vet”, lacht Ellen. 
“Ik zing als backing vocal bij Brucified – een 
Springsteen tribute-band - en daarmee heb-
ben we meegedaan aan Battle of the Tribute-
band van SBS6. Omdat we derde geworden 
zijn mogen we nu een half uur optreden in de 
Ziggodome op 7 mei. Onvoorstelbaar eigen-
lijk dat er duizenden mensen zullen zijn want 
het concert is helemaal uitverkocht. Span-
nend maar ook zó leuk, zoveel zin in. Dat is 
het mooie van muziek: de ene week sta je 
voor een volle zaal en de week erna voor min-
der publiek. Waar het om gaat is dat je van elk 
optreden een feestje weet te maken. De men-
sen die naar je komen kijken, verdienen dat.”

De Bluesmiddag bij Podium10 is gratis te  
bezoeken; de zaal gaat om 14.00 uur open.

Van Ziggodome naar 
Podium10
Bluesmiddag op 15 mei met
Which Tuesday en Bella Blues

Which Tuesday
Which Tuesday is een fusion-bluesband met uitstapjes naar rock, soul en jazz. De vier- 
koppige band bestaat al tien jaar en speelt naast eigen nummers ook de beste covers, 
uitgekozen op gevoel. In 2019 werd een eigen EP opgenomen en de opnames voor een 
volgende staan op stapel.

Bella Blues
Bella Blues draait om Ellen Vosters die met haar rauwe stem de blues laat horen, zoals die 
bedoeld is. Haar flamboyante aanwezigheid op het podium en de meesterlijke muzikanten 
die haar begeleiden, laten je versteld staan. Eigen nummers worden afgewisseld met covers 
van de grootste blueslegendes. Een optreden van Bella Blues blijft je lang bij.

Bella Blues Which Tuesday

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

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

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 7,-

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

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

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

Like ons op Facebook



146 mei 2022



15 6 mei 2022

BLADEL - De kans om de diagnose de-
mentie te krijgen stijgt als je ouder wordt. 
Eén op de vijf krijgt het. Doordat vrouwen 
gemiddeld ouder worden dan mannen, is 
dat bij hen zelfs één op de drie. In Bladel 
wonen nu 380 mensen met dementie. De 
prognose is dat die groep groeit naar 470 
in 2025 en naar 880 in 2050. Service- en 
dienstverleners moeten daar rekening 
mee houden.

“Als je weet dat bijna één op de tien men-
sen die bij ons een uitgebreide hoormeting 
komen doen een vorm van dementie heeft, 
dan weet je hoe belangrijk het is dat we de 
signalen herkennen en er goed mee omgaan. 
Daarom hebben we als partner van Alzhei-
mer Nederland dit onderwerp prioriteit gege-
ven”, zegt Paul Vondenhoff, directeur van Van 
Boxtel hoorwinkels.

Van Boxtel Bladel nu ‘dementievriendelijk’
De afgelopen weken heeft Alzheimer Neder-
land de training ‘Samen Dementievriendelijk: 
goed omgaan met dementie’ aan alle me-
dewerkers gegeven; zowel in de winkels als 
aan de mensen bij het Contactcenter en het 
Servicekantoor. Ook het team van Van Boxtel  
hoorwinkel aan de Gindrapassage 15 in  
Bladel heeft de training enthousiast gedaan.

Paul Vondenhoff: “Nu kunnen onze mede-
werkers bij mensen in de winkel en aan de te-
lefoon signalen van dementie herkennen. Ze 
kunnen het bespreekbaar maken én de juis-
te service geven. Met het predicaat Samen 
dementievriendelijk zetten we een stap naar 
een dementievriendelijke wereld. Om te zor-
gen dat mensen met dementie vaker op be-

grip en de juiste hulp kunnen rekenen, roepen 
wij andere retailers op hun medewerkers ook 
te laten trainen door Alzheimer Nederland.” 

Aanmelden daarvoor kan via: 

www.samendementievriendelijk.nl

In Bladel wonen 380 mensen 
met dementie en dat stijgt snel

JONG & OUD

HAPERT - Koningsdag 2022 was een zon-
nige dag in Hapert. Om 10.00 uur begon de 
versierde kinderfietsoptocht met natuur-
lijk voorop de eigen harmonie van Hapert. 

Er waren ruim 50 kinderfietjes die na de op-
tocht op het parkeerterrein bij Divino iets 
lekkers kregen. Hier werden ook de prijzen, 
van Landal Het Vennebos, uitgereikt aan de 
mooiste fiets en kleurplaat. Om 19.00 uur ‘s 
avonds was de prijsuitreiking van de speur-
tochten. De prijzen werden uitgereikt aan de 
winnaars. Deze werden geschonken door 
Houtwinkel/Hubo en MKB-ers van Hapert. 
Het was ondanks een kleine omvang van de 
activiteiten toch een geslaagde dag!

Stichting Koningsmarkt  Hapert

Geslaagde 
Koningsdag Hapert

LAGE MIERDE - Op zondagmiddag 15 mei, 
vanaf 13.30 uur, is er een optreden van Pop-
up meets Willton in gemeenschapshuis 
De Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde. Een 
combi van muziek door Willton en kinder-
koor Pop-up.

Kinderkoor Pop-up
In september 2019 is het Kinderkoor Pop-up 
van start gegaan onder leiding van Ankie Le-
pelaars. Leden van gemengd koor Music to 
Move uit Hulsel kwamen op het idee om een 
kinderkoor op te richten en zo begonnen de 
repetities in ’t Drieske in Hulsel. Sinds sep-
tember 2021 repeteren ze iedere donderdag-
avond in De Ster. Kinderkoor Pop-up is een 
koor voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar, die 
het leuk vinden om te zingen en muziek te 
maken samen. Ze zingen Nederlandstalige 
liedjes maar ook Engelse popliedjes vinden 
ze heel erg leuk. Dan bedenken ze er graag 
een dansje en bewegingen bij. Zingen en 
dansen maakt hun blij!

Evi, Eva en Nola
3 zangleerlingen uit Hooge Mierde, die ook 
bij het kinderkoor Pop-up hebben gezeten. 
Ze krijgen alle 3 thuis zanglessen van de uit 
Bladel afkomstige Britt Daniëls. Ze hebben 
speciaal voor deze middag een nummer  
ingestudeerd welke ze aan jullie willen laten 
horen.

Willton
Willton, met muziek uit de jaren ‘70-’80, die 
al menigmaal hun muziek ten gehore hebben 
gebracht op diverse muziekavonden. 

De bezetting wordt gevormd door Ankie  
Lepelaars-Lavrijsen (zang, piano en dwars-
fluit), Wil van Dijsseldonk (gitaar en zang), 
Ton Lavrijsen (zang en cajon) en last but not 
least Hans van de Pol (gitaar en zang). 

Willton zal tijdens de muziekmiddag fungeren 
als rode draad, en ook het kinderkoor Pop-up, 
als ze de 3 solisten begeleiden.

Pop-up meets Willton 
in De Ster van Lage Mierde
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Vakantieliefde voor het leven
Sander en Noortje zijn elkaars vakantieliefde. “Ik was 
pas 15 toen ik Sander leerde kennen op een camping in 
de Belgische Ardennen. Eén avondje hadden we elkaar 
gezien en meteen was het raak. We hielden contact en 
van het één kwam het ander en werd het verkering”, 
vertelt Noortje. “Sander komt uit Dordrecht, maar we 
hebben ervoor gekozen om in Hooge Mierde te gaan 
wonen. Perfect om kinderen in groot te brengen; lekker 
rustig en een hechte gemeenschap. We kochten er 
een huis en knapten we helemaal zelf op. Nou, Sander 
eigenlijk want die is écht heel handig.” Sander gaat 
verder: “In eerste instantie was het alleen de bedoeling 

dat er een nieuwe trap zou komen. Die was namelijk 
ontzettend steil, eigenlijk niet te doen. We riepen steeds 
tegen de kinderen dat ze voorzichtig moesten doen en we 
zijn er allemaal wel een keer vanaf gegleden. Gelukkig 
zonder verwondingen maar toch, het werd echt onveilig. 
Een trap maken is sowieso iets waar ik zelf niet aan ga 
beginnen en dus zijn we op internet gaan zoeken.”

Een schot in de roos
Stijn van De Houtwinkel kwam bij het stel thuis kijken en 
dat leverde een aangename verrassing op. Noortje: “Wij 
dachten dat we een steile trap zouden behouden. Toen 
Stijn hier kwam en de boel eens goed ging opmeten, bleek 
dat er veel mogelijk was. Met een draai in de trap wonnen 
we aan breedte van de treden en kon het veel minder 
steil worden. Een schot in de roos. Daarna hebben we het 
alleen nog een beetje over de stijl gehad, landelijk, en de 
makers van De Houtwinkel de vrije hand gegeven. Eng? 
Nee hoor, we vertrouwden er volledig op dat het goed 
zou komen.” Voor maker John van De Houtwinkel was het 
een mooie uitdaging. Hij kreeg de maten door en kon aan 
de slag. Uiteraard was gesproken over de kleur. Sander: 
“Op een bepaald moment kregen we een telefoontje van 
De Houtwinkel of we even wilden komen kijken voor de 
kleur. We hadden bedacht dat de trap geloogd zou moeten 
worden maar John vond ‘m naturel zelf veel mooier. 
Uiteraard moesten wij het beslissen maar wat zijn we blij 
dat we even gebeld zijn. Die kleur in combinatie met de 
zwarte spijlen is zó sjiek, dat had echt niet anders mogen 
zijn. Ik kan oprecht zeggen dat ik de trap niet anders had 
gewild.”

Niet lullen maar poetsen
De trap was de aanleiding om de rest van het huis ook 
meteen aan te pakken. “Er is 24 kuub puin uit de woning 
gereden, het beton van de vloer was dik. We hebben 
vloerverwarming aan laten leggen, de muren wit gemaakt 
en alles zó laten maken dat we er jaren tegen kunnen. Al 

die tijd woonden we in ons tuinhuis dat van alle gemakken 
voorzien is. In de hal was de muur voorzien van ‘schoon 
metselwerk’ en dat vonden we toch echt een beetje 
ouderwets. Nu we dat hebben laten stuken en wit hebben 
gemaakt, past het prima bij de strakke trap. We moeten 
nu nog een beetje kleur aanbrengen door kussentjes en 
een vloerkleed maar dat komt goed”, aldus Noortje, die zin 
heeft in de afwerking.

Met een gerust hart de trap op en af
De nieuwe trap heeft vooral rust gebracht. “Ik denk niet 
meer iedere keer dat er iemand kan vallen”, lacht Noortje. 
“Ik ben een stuk geruster geworden. Elke keer dat ik de 
trap zie, ben ik blij. Nog een kastje eronder en een spiegel 
en de hal is klaar. We hebben geen moment spijt dat we 
De Houtwinkel hebben gevraagd onze trap te maken. Ik 
vraag me af of we op een ander adres net zo tevreden 
waren geweest. Het feit dat we het samen hebben gedaan, 
is fijn. Wij hebben onze wensen verteld, de bedenkers en 
makers van De Houtwinkel hebben met hun kennersblik 
meegekeken en alles eruit gehaald wat erin zat.”

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
www.dehoutwinkelbladel.nl

Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

De spijlen geven de trap een 
prachtige uitstraling. “Sjiek 
vind ik het juiste woord”, zegt 
Noortje. “Ze maken de trap 
helemaal af. De combinatie 
van hout met metaal is 
prachtig; het robuuste van 
de trap past perfect bij het 
subtiele van de spijlen.”

Dit had echt niet 
anders mogen zijn!

Twee jaar wonen Noortje en Sander Berkhof in hun nieuwe huis in Hooge Mierde en de 
keren dat Noortje ‘Kijk uit, als je op de trap loopt’ naar haar kinderen Veerle en Juul heeft 
geroepen, zijn ontelbaar. Dat moest anders; een nieuwe trap werd het begin van een 
grote verbouwing. Er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet en dan zijn ze 
helemaal tevreden over het resultaat. Het pronkstuk: de nieuw eikenhouten trap van De 
Houtwinkel.

DE OVERTREFFENDE 
TRAP VAN MOOI

Wonen
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dachten dat we een steile trap zouden behouden. Toen 
Stijn hier kwam en de boel eens goed ging opmeten, bleek 
dat er veel mogelijk was. Met een draai in de trap wonnen 
we aan breedte van de treden en kon het veel minder 
steil worden. Een schot in de roos. Daarna hebben we het 
alleen nog een beetje over de stijl gehad, landelijk, en de 
makers van De Houtwinkel de vrije hand gegeven. Eng? 
Nee hoor, we vertrouwden er volledig op dat het goed 
zou komen.” Voor maker John van De Houtwinkel was het 
een mooie uitdaging. Hij kreeg de maten door en kon aan 
de slag. Uiteraard was gesproken over de kleur. Sander: 
“Op een bepaald moment kregen we een telefoontje van 
De Houtwinkel of we even wilden komen kijken voor de 
kleur. We hadden bedacht dat de trap geloogd zou moeten 
worden maar John vond ‘m naturel zelf veel mooier. 
Uiteraard moesten wij het beslissen maar wat zijn we blij 
dat we even gebeld zijn. Die kleur in combinatie met de 
zwarte spijlen is zó sjiek, dat had echt niet anders mogen 
zijn. Ik kan oprecht zeggen dat ik de trap niet anders had 
gewild.”

Niet lullen maar poetsen
De trap was de aanleiding om de rest van het huis ook 
meteen aan te pakken. “Er is 24 kuub puin uit de woning 
gereden, het beton van de vloer was dik. We hebben 
vloerverwarming aan laten leggen, de muren wit gemaakt 
en alles zó laten maken dat we er jaren tegen kunnen. Al 

die tijd woonden we in ons tuinhuis dat van alle gemakken 
voorzien is. In de hal was de muur voorzien van ‘schoon 
metselwerk’ en dat vonden we toch echt een beetje 
ouderwets. Nu we dat hebben laten stuken en wit hebben 
gemaakt, past het prima bij de strakke trap. We moeten 
nu nog een beetje kleur aanbrengen door kussentjes en 
een vloerkleed maar dat komt goed”, aldus Noortje, die zin 
heeft in de afwerking.

Met een gerust hart de trap op en af
De nieuwe trap heeft vooral rust gebracht. “Ik denk niet 
meer iedere keer dat er iemand kan vallen”, lacht Noortje. 
“Ik ben een stuk geruster geworden. Elke keer dat ik de 
trap zie, ben ik blij. Nog een kastje eronder en een spiegel 
en de hal is klaar. We hebben geen moment spijt dat we 
De Houtwinkel hebben gevraagd onze trap te maken. Ik 
vraag me af of we op een ander adres net zo tevreden 
waren geweest. Het feit dat we het samen hebben gedaan, 
is fijn. Wij hebben onze wensen verteld, de bedenkers en 
makers van De Houtwinkel hebben met hun kennersblik 
meegekeken en alles eruit gehaald wat erin zat.”

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
www.dehoutwinkelbladel.nl

Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

De spijlen geven de trap een 
prachtige uitstraling. “Sjiek 
vind ik het juiste woord”, zegt 
Noortje. “Ze maken de trap 
helemaal af. De combinatie 
van hout met metaal is 
prachtig; het robuuste van 
de trap past perfect bij het 
subtiele van de spijlen.”

Dit had echt niet 
anders mogen zijn!

Twee jaar wonen Noortje en Sander Berkhof in hun nieuwe huis in Hooge Mierde en de 
keren dat Noortje ‘Kijk uit, als je op de trap loopt’ naar haar kinderen Veerle en Juul heeft 
geroepen, zijn ontelbaar. Dat moest anders; een nieuwe trap werd het begin van een 
grote verbouwing. Er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet en dan zijn ze 
helemaal tevreden over het resultaat. Het pronkstuk: de nieuw eikenhouten trap van De 
Houtwinkel.

DE OVERTREFFENDE 
TRAP VAN MOOI

Wonen



17 6 mei 2022

Vakantieliefde voor het leven
Sander en Noortje zijn elkaars vakantieliefde. “Ik was 
pas 15 toen ik Sander leerde kennen op een camping in 
de Belgische Ardennen. Eén avondje hadden we elkaar 
gezien en meteen was het raak. We hielden contact en 
van het één kwam het ander en werd het verkering”, 
vertelt Noortje. “Sander komt uit Dordrecht, maar we 
hebben ervoor gekozen om in Hooge Mierde te gaan 
wonen. Perfect om kinderen in groot te brengen; lekker 
rustig en een hechte gemeenschap. We kochten er 
een huis en knapten we helemaal zelf op. Nou, Sander 
eigenlijk want die is écht heel handig.” Sander gaat 
verder: “In eerste instantie was het alleen de bedoeling 

dat er een nieuwe trap zou komen. Die was namelijk 
ontzettend steil, eigenlijk niet te doen. We riepen steeds 
tegen de kinderen dat ze voorzichtig moesten doen en we 
zijn er allemaal wel een keer vanaf gegleden. Gelukkig 
zonder verwondingen maar toch, het werd echt onveilig. 
Een trap maken is sowieso iets waar ik zelf niet aan ga 
beginnen en dus zijn we op internet gaan zoeken.”

Een schot in de roos
Stijn van De Houtwinkel kwam bij het stel thuis kijken en 
dat leverde een aangename verrassing op. Noortje: “Wij 
dachten dat we een steile trap zouden behouden. Toen 
Stijn hier kwam en de boel eens goed ging opmeten, bleek 
dat er veel mogelijk was. Met een draai in de trap wonnen 
we aan breedte van de treden en kon het veel minder 
steil worden. Een schot in de roos. Daarna hebben we het 
alleen nog een beetje over de stijl gehad, landelijk, en de 
makers van De Houtwinkel de vrije hand gegeven. Eng? 
Nee hoor, we vertrouwden er volledig op dat het goed 
zou komen.” Voor maker John van De Houtwinkel was het 
een mooie uitdaging. Hij kreeg de maten door en kon aan 
de slag. Uiteraard was gesproken over de kleur. Sander: 
“Op een bepaald moment kregen we een telefoontje van 
De Houtwinkel of we even wilden komen kijken voor de 
kleur. We hadden bedacht dat de trap geloogd zou moeten 
worden maar John vond ‘m naturel zelf veel mooier. 
Uiteraard moesten wij het beslissen maar wat zijn we blij 
dat we even gebeld zijn. Die kleur in combinatie met de 
zwarte spijlen is zó sjiek, dat had echt niet anders mogen 
zijn. Ik kan oprecht zeggen dat ik de trap niet anders had 
gewild.”

Niet lullen maar poetsen
De trap was de aanleiding om de rest van het huis ook 
meteen aan te pakken. “Er is 24 kuub puin uit de woning 
gereden, het beton van de vloer was dik. We hebben 
vloerverwarming aan laten leggen, de muren wit gemaakt 
en alles zó laten maken dat we er jaren tegen kunnen. Al 

die tijd woonden we in ons tuinhuis dat van alle gemakken 
voorzien is. In de hal was de muur voorzien van ‘schoon 
metselwerk’ en dat vonden we toch echt een beetje 
ouderwets. Nu we dat hebben laten stuken en wit hebben 
gemaakt, past het prima bij de strakke trap. We moeten 
nu nog een beetje kleur aanbrengen door kussentjes en 
een vloerkleed maar dat komt goed”, aldus Noortje, die zin 
heeft in de afwerking.

Met een gerust hart de trap op en af
De nieuwe trap heeft vooral rust gebracht. “Ik denk niet 
meer iedere keer dat er iemand kan vallen”, lacht Noortje. 
“Ik ben een stuk geruster geworden. Elke keer dat ik de 
trap zie, ben ik blij. Nog een kastje eronder en een spiegel 
en de hal is klaar. We hebben geen moment spijt dat we 
De Houtwinkel hebben gevraagd onze trap te maken. Ik 
vraag me af of we op een ander adres net zo tevreden 
waren geweest. Het feit dat we het samen hebben gedaan, 
is fijn. Wij hebben onze wensen verteld, de bedenkers en 
makers van De Houtwinkel hebben met hun kennersblik 
meegekeken en alles eruit gehaald wat erin zat.”

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
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Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

De spijlen geven de trap een 
prachtige uitstraling. “Sjiek 
vind ik het juiste woord”, zegt 
Noortje. “Ze maken de trap 
helemaal af. De combinatie 
van hout met metaal is 
prachtig; het robuuste van 
de trap past perfect bij het 
subtiele van de spijlen.”

Dit had echt niet 
anders mogen zijn!

Twee jaar wonen Noortje en Sander Berkhof in hun nieuwe huis in Hooge Mierde en de 
keren dat Noortje ‘Kijk uit, als je op de trap loopt’ naar haar kinderen Veerle en Juul heeft 
geroepen, zijn ontelbaar. Dat moest anders; een nieuwe trap werd het begin van een 
grote verbouwing. Er moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet en dan zijn ze 
helemaal tevreden over het resultaat. Het pronkstuk: de nieuw eikenhouten trap van De 
Houtwinkel.

DE OVERTREFFENDE 
TRAP VAN MOOI

Wonen
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een huis en knapten we helemaal zelf op. Nou, Sander 
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Gescheiden inzameling 
verpakkingen nu ook 
mogelijk voor scholen 
en bedrijven

Huishoudens zamelen al vele jaren PMD (plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons) in. Bedrijven zamelen dit afval nu 
nog niet gescheiden in, maar vanaf 2023 kan 
hier verandering in komen.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen organisaties in 
Nederland zich namelijk met verpakkingsafval 
dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval, 
aanmelden voor kosteloze gescheiden 
inzameling van verpakkingsafval. Stichting 
Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang gaan, 
namens de producenten en importeurs van 
verpakkingen, ook de inzameling en recycling 
van verpakkingen uit bedrijfsafval financieren. 
Scholen en bedrijven die hierin geïnteresseerd 
zijn, kunnen zich tot 18 mei 2022 opgeven via 
het loket op www.afvalgoedgeregeld.nl. Uw 
bedrijf of school krijgt dan kosteloze 
gescheiden inzameling van plastic 
verpakkingen, drankenkartons en/of glas. De 
kosten voor transport en alle stappen daarna, 
zoals de sortering en recycling, neemt het 
Afvalfonds voor haar rekening. Ze maken 
hiervoor afspraken met afvalinzamelaars en 
verwerkers. 

Met de inschrijvingen via het loket wordt 
inzicht verkregen in het aantal scholen en 
bedrijven dat afval wil scheiden. Ook wordt zo 
duidelijk hoeveel afval er vanuit deze 
organisaties vrijkomt. Met deze informatie 
gaan het Afvalfonds en Nedvang op zoek naar 
een geschikte marktpartij.

Meer informatie en antwoorden op veel 
gestelde vragen kunt u vinden op op 
www.afvalgoedgeregeld.nl. Aanvullende 
vragen kunt u stellen via het contactformulier 
op die website.

Beter onderhoud sportvelden met Bladel Sport App

Sinds dit jaar voert aannemersbedrijf Van Wijlen uit 
Sprang-Capelle het onderhoud van de natuurgrasvelden 
uit op de vijf sportparken in onze gemeente. De 
bedoeling is dat de kwaliteit van de velden verbetert. 
Het gaat om een prestatiecontract. Dit betekent dat de 
aannemer zelf verantwoordelijk is voor het verbeteren en 
onderhouden van de velden. Om ervoor te zorgen dat 
het onderhoud zo goed mogelijk geregeld wordt, is 
goede communicatie tussen de verenigingen, de 
aannemer en de gemeente Bladel belangrijk. Daarom 
heeft aannemersbedrijf Van Wijlen de Bladel Sport App 
geïntroduceerd. In deze app zien sportverenigingen 
onder andere wanneer en hoe de velden onderhouden 
worden. Ze kunnen meldingen maken die te maken 
hebben met het onderhoud, bijvoorbeeld dat het gras te 

lang is of dat het veld ongelijk is. De melding komt dan 
rechtstreeks bij de aannemer. Op deze manier wordt het 
probleem zo snel mogelijk opgelost, zonder dat de 
gemeente hier als contactpersoon tussen zit. De 
voetbalverenigingen, de korfbalverenigingen en de 
modelvliegtuigclub gaan met deze app werken.

De gemeente Bladel vindt het belangrijk dat onderhoud 
aan de velden goed geregeld is. Met deze app hoopt de 
gemeente dat het onderhoud aan de sportvelden beter 
gestroomlijnd wordt. Ook is er voor verenigingen nu een 
eenvoudige manier om meldingen te doen, waardoor 
het makkelijker is om zaken te verbeteren of te 
herstellen. Op deze manier kunt u met een gerust hart 
uw sport beoefenen!

Project ‘Schoon Water’ wordt verlengd, nieuwe 
deelnemers kunnen zich aanmelden

Het project ‘Schoon Water voor Brabant’ richt zich al 
sinds 2001 op het schoonhouden van grond– en 
oppervlaktewater. Dit project is op 15 maart opnieuw 
verlengd en gaat starten met een vernieuwde aanpak. 
Hierbij wordt gericht op verandering naar een weerbare 
teelt en duurzame afnemers en is er aandacht voor 
eigendom en pacht. Alle huidige deelnemers blijven 
meedoen en er is ook ruimte voor nieuwe deelnemers.

Initiatiefnemers van het project zijn provincies, 
waterschappen, drinkwaterbedrijven en 
belangenbehartigers van grondgebruikers zoals 
agrariërs, gemeenten of bedrijven(terreinen). Het doel 
van het project is om het uitspoelen van 
onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen 
naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. 
Door onder andere het geven van persoonlijke 
begeleiding en demonstraties van vernieuwende 
technieken helpt het project grondgebruikers 
milieuvriendelijker te worden. Daarvoor worden onder 
andere precisietechnieken, robotisering en 

reductiemethoden ingezet. Speciale aandacht is er voor 
het vervangen van chemische middelen door 
mechanische technieken, omdat juist de 
onkruidmiddelen relatief vaak zorgen voor knelpunten in 
drinkwaterbereiding. 

Naast individuele begeleiding werden binnen het project 
teelttips gedeeld en demobijeenkomsten georganiseerd. 
Nu komt er ook een ‘kennisloket’ beschikbaar op de 
website. Schoon Water deelnemers kunnen hier vragen 
stellen en informatie ontvangen met betrekking tot een 
duurzame teelt. Daarnaast zijn voor Schoon Water 
deelnemers een aantal vouchers beschikbaar voor gratis, 
onafhankelijk advies om te komen tot een weerbare teelt 
met minder middelengebruik. Bovendien zal er de 
komende twee jaar plek zijn voor 120 bedrijven met een 
groot verspreidingsgebied voor intensieve begeleiding.

Bent u grondeigenaar en heeft u interesse om deel te 
nemen, dan kunt u zich aanmelden via 
info@schoonwater.nl. Vragen over het project? 
Neem contact op met projectleider Jenneke van Vliet 
(email: jvanvliet@clm.nl, telefoon: 0345 - 470 753).
Neem contact op met projectleider Jenneke van Vliet 
(email: jvanvliet@clm.nl, telefoon: 0345 - 470 753).
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 19 april 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Aanwijzingsbesluit gebieden verboden 
drankgebruik
Alle speeltuinen binnen de gemeente Bladel en 
openbare plaatsen waar met enige regelmaat sprake is 
van overlast die gepaard gaat met drankgebruik worden 
aangewezen als plaatsen ‘Verboden drankgebruik’ 
Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2021.

Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke 
regeling Samenwerking Kempengemeenten 
(GRSK)
1.  Akkoord.
2.  Kennis genomen van de procedure rondom de 

vaststelling van de begroting.

Aanwijzing ambtenaar burgerlijke stand en 
ambtenaar ten overstaan van wie een verklaring 
onder ede of belofte kan worden afgelegd
1.  Mevrouw B. Seghers wordt (met terugwerkende 

kracht naar 20 februari 2022) aangewezen als 
onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand.

2.  Mevrouw B. Seghers wordt (met terugwerkende 
kracht naar 20 februari 2022) aangewezen als 
onbezoldigd ambtenaar ten overstaan van wie een 
verklaring onder eed of belofte (VOE) kan worden 
afgelegd.

Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 
2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.  de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 

2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor 
kennisgeving aan te nemen;

2.  een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 in te 
dienen.

Geen deelname gemeente Oirschot aan het 
tweede Uitvoeringsprogramma 
Vrijetijdseconomie
De raad wordt geïnformeerd over het feit dat de 
gemeente Oirschot niet deelneemt aan het tweede 
Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie.

Ontwerpwijzigingsplan De Muilen Netersel
1.  Ingestemd. 
2.  Het ontwerp wordt vanaf 29 april 2022 gedurende 

zes weken ter inzage gelegd.

Bijdrage voor verlenging 
Bedrijveninvesteringszone
Een éénmalige bijdrage van €18.000,- wordt 
toegekend aan de stichting Centrummanagement 
Bladel voor de dekking van de kosten en deze kosten 
worden opgenomen in de Perspectiefnota 2022.

Financiële gevolgen coalitieakkoord, 
energietoeslag lage inkomens en invoering 
nieuwe verdeling gemeentefonds
1.  Kennisgenomen van de brief van 6 april 2022 en 

ingestemd met de financiële consequenties;
2. De raad wordt geïnformeerd.

Beleidsnotitie Kempenbranie
1.  Ingestemd met de beleidsnotitie Kempenbranie en 

hiermee;
2.  voor tenminste 4 jaar opnieuw commitment uit te 

spreken om door te gaan met Kempenbranie.
3.  In de Perspectiefnota wordt structureel budget voor 

de uitvoeringskosten als nieuw beleid opgenomen.
4.  De raad wordt geïnformeerd over het vervolg van 

Kempenbranie.

Jaarverantwoording kinderopvang 2021
1.  Vastgesteld.
2. Wordt ingediend bij de Onderwijsinspectie.
3. Wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Concept programmabegroting 2023 GGD 
Brabant-Zuidoost
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de 
concept programma-begroting 2023 van de GGD 
Brabant-Zuidoost en geen zienswijze te geven.

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.

Verleende exploitatievergunning

Hapert
•       Oude Provincialeweg 49, exploiteren van een 

cafetaria. Datum besluit: 22-04-2022.

Gemelde milieumelding

Bladel
•       Franse Hoef 15, wijzigen van stalsystemen en 

stalindeling van de rundveestallen, het inrichten 
van een gedeelte van de stal voor statische opslag, 
caravanstalling, machineberging en huisverkoop 
en het verplaatsen van een deel van gebouw 2.

Hapert
•       Diamantweg 30, verhuizen van het 

metaalbewerkingsbedrijf naar een nieuwe locatie.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Oude Provincialeweg 69B, gewijzigd uitvoeren 

(bouwen van een kelder).
•       De Kuil 8, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning.

Bladel
•       Zwartakkers 20, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•       Burg. Goossensstraat 46, plaatsen van een 

tijdelijke woonunit;
•       Sniederslaan 6A, plaatsen van twee dakramen aan 

de voorzijde en twee dakramen aan de 
achterzijde.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg 12, uitbreiden en verbouwen van 

een woning.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Koolbogt 33, vergroten van een dakkapel. Datum 

besluit: 25-04-2022.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 11, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het herbouwen van een 
woning. Datum besluit: 25-04-2022.
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Spreek jij de taal van de boer, werk je graag in de 
buitenlucht, ben je niet bang om vies te worden 
en kun je behoorlijke afstanden op een dag lopen, 
lees dan snel verder en ontdek of het werken in 
onze buitendienst iets voor jou is!

Voor Limburg / Brabant zoeken we door uitbreiding in ons gebied een:

Veldmedewerker (Fulltime, Parttime, ZZP)
Wat ga je doen?
- Je maakt contact met boeren in de omgeving;
- Je wisselt plakplaten voor monitoring van insecten;
- Zet steriele insecten uit bij percelen waar uienvliegen een probleem zijn;
- Zelfstandig te werk met af en toe samenwerking tussen collega’s;
-  Verantwoordelijkheid om het werk af te krijgen op een dag, wanneer je begint kan 

wisselen;
- Zorgvuldig te werk, kwaliteit boven kwantiteit.

Wat vragen wij van jou?
- MBO werk- en denkniveau;
- Je hebt Rijbewijs B;
- Ervaring in het contact met telers;
- Een verantwoordelijkheidsgevoel;
- Je werkt zorgvuldig en nauwkeurig;
- Doorzettingsvermogen.

Wat mag je van ons verwachten?
- Flexibiliteit in contract en werktijden;
- Marktconform salaris;
- In de buitenlucht werken;
- Zelfstandigheid in je werk;
- Verantwoordelijkheid.

Over ons
De HLB groep, met de bedrijven HLB en De Groene Vlieg ontwikkelt voortdurend 
nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid. De basis voor deze 
kennisontwikkeling is monitoring en onderzoek. Het toepassen van de steriele 
insecten techniek, monitoring van de wortelvlieg en onderzoeken van grondmon-
sters op aanwezigheid van ziekteverwekkers in de bodem zijn een paar belangrijke 
activiteiten. Meer informatie over De Groene Vlieg vind je op www.degroenevlieg.nl

Informatie en Sollicitatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Dorina van 
Putten van De Groene Vlieg via 06-55472272 of de mail vanputten@degroenevlieg.nl 
Je motivatie en CV kun je uiterlijk tot 31 mei 2022 mailen naar  
vanputten@degroenevlieg.nl

Bouwmachines BV

V Verkoop erhuur

Biestsestraat 55
5084 HD Biest-Houtakker
(gemeente Hilvarenbeek)

(013) 505 17 23
info@ortobv.nl
www.ortobv.nl

T:
E:
W:

Notelstraat 36
5085 EV Esbeek
(gemeente Hilvarenbeek)

T: (013) 505 17 23
E: info@ortobv.nl

W: www.ortobv.nl

ORTO bouwmachines bv, gevestigd in Esbeek, houdt zich bezig met de verkoop 

en verhuur van bouwmachines, zoals bouwliften, steigermateriaal, betonmolens, 

trilnaalden, kachels, stempels, zaagmachines, etc. 

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER
(gemiddeld 8-16 uur per week, tijden/dagen in overleg)

Werkzaamheden bij ORTO:
• Machines en materiaal sorteren, tellen en klaarzetten (lichamelijke arbeid)

• Met heftruck laden en lossen

• Verder alle voorkomende werkzaamheden o.a. onderhoudswerkzaamheden, 

telefoon beantwoorden en klanten helpen

ORTO verwacht:
• Handig persoon die bereid is de handen uit de mouwen te steken

• Opleidingsniveau MBO of verkregen door ervaring, voorkeur techniek

• Flexibel, sectuur, correct en zelfstandig kunnen werken

• Bezit van rijbewijs B/E wenselijk

Interesse? Bel of schrijf naar: ORTO Bouwmachines bv
 T.a.v.: Wilfried van Oort

Gezocht:

AGRARIËR/PARTTIMER/VUTTER
Die per week als oproepkracht een aantal uren wil werken.

Heeft u interesse? Kijk dan op bovenstaande personeelsadvertentie
van ORTO Bouwmachines bv
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Werkzaamheden Enexis, Industrieweg vanaf de Raambrug Bladel week 20-2022 t/m week 24-2022 Firma Hurkmans i.o.v. Enexis
3. Aanleg inrit en persleiding, gedeelte fi etspad Postelweg, Beemdstraat  Bladel  2 mei 2022 t/m 8 mei 2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
    afgesloten in een richting
4. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel
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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, koff ie/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

VACATURES

Werken op één van de mooiste plekken in de Kempen

Voor Anker
Dunsedijk 3a
Lage Mierde

info@vooranker.nl
Tel. 013-7635302

www.vooranker.nl

Sous Chef
Als Sous Chef stuur je samen met de Chef Kok het team in onze 
moderne keuken aan. Daar bereiden we dagelijks verse gerech-
ten uit producten van het eigen landgoed en lokale partners. Je 
werkt (zeker voor horecabegrippen) op aantrekkelijke tijden.

Het takenpakket:
- Aansturen van het keukenteam
- Lunch-, diner- en borrelgerechten bereiden
- Waarborgen van smaak én opmaak van alle gerechten
- Gestructureerd voorbereiden en afwikkelen van de werkzaam-

heden

Wat we bieden:
- Een goed salaris op basis van kennis en ervaring
- Werken in een modern uitgeruste, ruime keuken
- Actief meedenken over verbeteringen en doorontwikkelingen
- Fijne, gemotiveerde collega’s
- Voornamelijk werken overdag; beperkte avonddiensten
- Eén weekenddag vrij

Wat we van je verlangen:
- Je kunt leiding geven aan een keukenteam
- Je bent stress-bestending
- Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en bent loyaal
- Je kan snel op situaties anticiperen en denkt in oplossingen
- Je hebt de nodige keukenervaring in de horeca

Voor Anker is de groene poort naar het prachtige Land-

goed Wellenseind, in Lage Mierde. Het multifunctionele 

centrum bestaat o.a. uit een restaurant, een streekwinkel 

en enkele zalen. Voor de versterking van ons team zijn we 

op zoek naar uitbreiding van onze keukenbrigade. 

Het pure buitenleven laten proeven, beleven en ontdek-

ken. Daar gaan wij voor! Kom je ons daarbij helpen?

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
Voor Anker is gevestigd in een modern gebouw, met een rustieke uitstraling. Het ligt 
aan de ingang van het eigen Landgoed Wellenseind, op een erf met boomgaarden, 
tuinen en boerderijdieren. Bij ons proeven, ontdekken en beleven de bezoekers het 
pure buitenleven!

Geïnteresseerd in één van deze mooie uitdagingen?
Laat het weten aan onze Chef Kok Marieke van Beers, door je CV te mailen naar 
info@vooranker.nl. Het toevoegen van een motivatie kan helpen. Zodra we de juiste 
persoon voor deze vacature hebben gevonden kan die in principe direct aan de slag.

Nieuwe oproepkrachten voor bediening en keuken zijn altijd welkom!

Kok
Als kok bereid je in teamverband verse gerechten uit 
producten van het eigen landgoed en lokale partners. Je 
werkt (zeker voor horecabegrippen) op aantrekkelijke 
tijden.

Het takenpakket:
- Lunch-, diner- en borrelgerechten en delicatessen voor 

de streekwinkel (voor)bereiden
- Realiseren van smaak én opmaak van alle gerechten

Wat we bieden:
- Een goed salaris op basis van kennis en ervaring
- Werken in een modern uitgeruste, ruime keuken
- Fijne, gemotiveerde collega’s
- Voornamelijk werken overdag; beperkte avonddiensten
- Eén weekenddag vrij
- Mooie doorgroeimogelijkheden

Wat we van je verlangen:
- Je hebt de nodige keukenervaring in de horeca en/of 

een relevante opleiding afgerond
- Je bent een echte teamspeler
- Je bent stress-bestending
- Je bent gewend hygiënisch en ordelijk te werken

Een parttime dienstverband is voor deze functie bespreekbaar.



226 mei 2022

Paddenstoel Quiche
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o rol vers hartig taartdeeg
o 800 gr kastanje champignons
o ½ potje truffel-tapenade
o 10 gr eekhoorntjesbrood
o 75 gr Parmezaanse kaas
o 3 of 4 eieren
o 50 ml melk
o 1 tl bouillonpoeder
o peper

Wel het eekhoorntjesbrood 20 min.
in 200 ml heet water. Verwarm de
oven voor op 180°C.

Snijd de kastanje champignons in
plakjes en bak ze in een koekenpan
met wat boter tot al het vocht
verdampt is. Rol ondertussen de plak
hartig taartdeeg met bakpapier uit in
een quiche vorm.

Kluts de 3 of 4 eieren (= afhankelijk
van de grootte van de vorm) met de
melk en voeg er de geraspte

Parmezaanse kaas, het bouillonpoe-
der, peper naar smaak en de truffel-
tapenade aan toe.

Snijd het gewelde eekhoorntjesbrood
klein en doe dit samen met 50 ml van
het wel-water bij het eimengsel.

Verdeel de gebakken champignons
over de taartbodem. Giet het
eimengsel erover en bak circa 40
min. in de voorverwarmde oven.

Laat 15 minuten staan alvorens aan
te snijden.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4  personen Voorbereiding: 25  min Klaar in:  75  min

tapenade
10 gr eekhoorntjesbrood
75 gr Parmezaanse kaas

Rond de feestdagen proefde ik deze, voor mij, 
luxe quiche met truff el. Door de toevoeging 
van de truff el-tapenade wordt de smaak 
ineens bijzonder en ook anders.

Houd je niet van truff el, laat deze dan weg. 
Dan is het nog steeds een lekkere 
vegetarische quiche…. Fijn weekend!

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
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o ½ potje truffel-tapenade
o 10 gr eekhoorntjesbrood
o 75 gr Parmezaanse kaas
o 3 of 4 eieren
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een quiche vorm.

Kluts de 3 of 4 eieren (= afhankelijk
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melk en voeg er de geraspte

Parmezaanse kaas, het bouillonpoe-
der, peper naar smaak en de truffel-
tapenade aan toe.

Snijd het gewelde eekhoorntjesbrood
klein en doe dit samen met 50 ml van
het wel-water bij het eimengsel.

Verdeel de gebakken champignons
over de taartbodem. Giet het
eimengsel erover en bak circa 40
min. in de voorverwarmde oven.

Laat 15 minuten staan alvorens aan
te snijden.
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Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

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

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

DUIZEL - Na dit jaar 
twee keer carnaval 
gevierd te hebben 
staat de volgende ac-
tiviteit van carnavals-
vereniging De Zwet-
sers al weer op het 
programma.

Op 14 mei zal het Waaifist weer plaats vinden 
op Hoef 5 in Duizel. We starten de dag om 
15.00 uur met Levend Tafelvoetbal voor de 
jeugd vanaf 8 jaar. Daarna is iedereen van 

16 jaar en ouder aan de beurt. De teams (mi-
nimaal 6 personen) kunnen zich inschrijven 
via waaifist@gmail.com. Het inschrijfgeld be-
draagt € 5,- per team.

‘s Avonds zal DJ Joost de muzikale omlijsting 
verzorgen en zal tevens Tommy Feller komen 
optreden. Natuurlijk hebben we ook dit jaar 
voor de sterke mannen een kop van jut staan, 
zodat deze zich ook uit kunnen leven. 

Net als voorgaande jaren is de entree gratis. 
Tot 14 mei voor een ouderwets, gezellig feestje!

Waaifi st cv De Zwetsers

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

VERMAKELIJK

RIETHOVEN - Deze wandeling start vanuit 
Struisvogelboerderij Heierhof, Heiereind 11 
in Riethoven, waar je begroet wordt door 
de struisvogels. Op het startbureau koop 
je consumptiemunten die je gebruikt voor 
een versnapering op de rustpost (onze 
eigen Kadiwagen). 

Na de start lopen we richting Braambos en 
de Roest, door het gebied Keersopdreef of 
Keersopperdreef. Dit is een langgerekt na-
tuurgebied dat zich over een afstand van 2 
km langs de rechteroever van de Keersop 
(een zijbeek van de Dommel) uitstrekt. We 
steken het beekje de Keersop over via een 
nieuw bruggetje. We volgen dan de Beem-
den en Weien in Dommelen om vervolgens 
het mooie gebied door de Heikes te betreden 
(waar Dommel en Keersop bij elkaar komen) 
om even op een bankje te genieten. Voordat 
je naar het gehucht de Keersop loopt, waar 
zich sinds 2003 een vistrap bevindt, en waar 
de gerestaureerde Keersoppermolen stond. 
Zo gaan we richting de rustplaats, via de 
Mosbergen en Waterspin, om ons daar te-

goed te doen aan koff ie of thee met gebak 
of ander lekkers. De kortste afstanden gaan 
richting Riethoven en het eindpunt. 

Vanaf de rustplaats loopt een lus langs de 
Dommel naar de Volmolen, dan weer een 
stuk langs de Dommel en door het Platbroek 
en de Broekhovensche Velden naar de Vlas-
rootvennen, om daarna weer bij de Kadiwa-
gen uit te komen. Na afloop kun je bij Hei-
erhof nog genieten van de struisvogels, de 
ezels en de alpaca’s. Je kunt er natuurlijk ook 
iets lekkers gebruiken. Voor alle afstanden 
kun je starten vanaf 08.00 uur. Tot hoe laat je 
kunt starten hangt af van de gekozen afstand: 
9 km tot 14.00 uur, 15 km tot 13.00 uur, 19 km 
tot 12.00 uur en 25 km tot 11.00 uur.

Deelname kost € 0,50 voor kinderen, € 1,50 
voor leden van WSV De Grenslopers, € 2,00 
voor overige leden KWbN en Belgische Wan-
delbond en € 3,00 voor overige wandelaars 
(sticker inbegrepen). Voor meer informatie zie: 

degrenslopers.nl

Zondag 15 mei Mosbergenroute 
van WSV De Grenslopers
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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

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.

BLUESMIDDAG PODIUM10
Locatie: Podium10, Biezenveld 10, Bladel.
Aanvang: 14.00 uur. Gratis entree. Live blues-
middag met Bella Blues en Which Tuesday. 
Covers, eigen nummers, blues en meer.

OPEN KEMPENRIT 
VOOR KLASSIEKE AUTO’S
Locatie: Markt, Eersel. Tijd: 09.30 uur.
Prachtige, oude auto’s op de Markt in Eersel 
met mogelijkheid voor een rit voor auto’s van 
30-plus.

DINSDAG 17 MEI 

KLEINE BEERZE KOFFIEOCHTEND
Thema: ‘Erfgoed en Verhalen’. 
Locatie: Grandcafé De Beerze, Doornboom-
straat 22, Middelbeers. Aanvang: 10.00 uur. 
Aanmelden voor 13 mei: deelname@brabant-
sekempen.eu (vermeld: Koff ie 17/5).

DI. 17 MEI T/M VR. 20 MEI 

AVOND4DAAGSE LAGE MIERDE
Start: gemeenschapshuis De Ster, De Hou-
tert 6, Lage Mierde. Starttijd: elke dag tussen 
18.00-19.00 uur. Deelname: € 5,00 p.p. voor 3 
of 4 avonden; € 2,00 p.p. voor 1 of 2 avonden. 
Voor meer info: mail@denoverschot.nl

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

WOENSDAG 25 MEI 

COZY COMEDY CLUB 4 FINN!
Locatie: Elsom, Wilhelminalaan 48, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: vanaf € 20,-.
Avond met mooie comedy line-up, waaronder 
Steven Brunswijk. Van lachen krijg je energie. 
Kom jij ook? 

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.

ZONDAG 29 MEI

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
VC VESSEM
Locatie: Kerkberg, Vessem. Tijd: 11.00 uur.
Gezellige beachvolleybaltoernooi voor 
jong en oud, buurt- en familieteams. 
Voor meer info: www.vcvessem.nl

ZA. 4 T/M DI. 7 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel.

ZONDAG 5 JUNI 

PINKSTERBRADERIE
REUSEL
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!

GARAGESALE 
HULSEL
Locatie: geheel Hulsel. Tijd: 10.00 uur.
Gratis entree. Kom weer gezellig snuff elen op 
diverse plekken door heel Hulsel.

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.

KLEINE BEERZE 
KOFFIE-WANDELING
Thema: ‘Erfgoed en Verhalen’.
Start: camperplaats De Spekdonken.
Aanvang: 11.00 uur. Aanmelden voor 3 juni:
deelname@brabantsekempen.eu 
(vermeld: Koff ie 1/6).

ZA. 18 T/M DI. 21 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: veld bij de molen, Hapert.

ZA. 25 JUNI T/M DI. 28 JUNI

KERMIS HOOGELOON
Locatie: centrum Hoogeloon.

ZA. 2 T/M DI. 5 JULI

KERMIS HOOGE MIERDE
Locatie: centrum Hooge Mierde.

EventsEventstheatertheater

zondag 22 mei

GERARD VAN MAASAKKERS
Zald’mhebbe! (muziek)
Gerard vult het podium met zijn ontwa-
penende persoonlijkheid én natuurlijk 
met de heerlijkste liedjes. Nieuwe en 
minder nieuwe, oude en minder oude. 
In al hun eenvoud zijn ze van een zelden 
geëvenaarde schoonheid. Veel heeft hij 
niet nodig om u een rijke avond te geven.

Aanvang: 19.00 uur - Entree: € 20,50

zaterdag 21 mei

ROB SCHEEPERS
Gulzig (cabaret)
Rob is gulzig. Want waarom tevreden 
zijn? Hij wil meer likes, meer quality time, 
meer optredens, meer borrelnootjes, meer 
schermtijd, meer borsthaar, meer bezoekers 
en meer geld. Gewoon meer, meer, meer... 
van alles! Waarom? Om indruk te maken. 
Op iedereen die hij kent en niet kent!

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT
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Een duim omhoog voor iedereen die enthousiast 
begonnen is met het samenstellen van een team om op 
7 oktober deel te nemen aan de Hapertse Dorpsquiz. 
Het inschrijven is reeds begonnen en de antwoorden op 
de vragen uit de aankondiging van vorige week: 28, 3, 
mevrouw Plasmans en elektriciteitshuisje. Misschien is 
het verstandig om dit te onthouden...

Organisatie Hapertse Dorpquiz

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

Onze duim staat omhoog voor de KempenPlus-medewer-
kers voor het herstellen van de schade aan het Valens-
plein in Hoogeloon.

Dorpsraad Hoogeloon

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

Onze duimen staan omhoog voor alle begeleiders van het Wenshuys en zorgboerderij De Pin-
ken in Bladel. Op vrijdag 6 mei wonen wij alweer 3 jaar met veel plezier zelfstandig/begeleid 
bij het Wenshuys. Dat er nog vele mooie jaren mogen volgen met het grote enthousiasme en 
de steun die ze ons geven, op welke manier dan ook. We kijken uit naar de uitbreiding van het 
tweede Wenshuys, wat zal gekoppeld worden aan ons gebouw. 

Bewoners Frank, Anne, Lobke, Kikki, Ruben, Elian en Stefan

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

Een dikke duim omhoog voor atletiekvereniging AVR’69 en hun vrijwilligers voor het wederom 
perfect organiseren van de Koningspelen voor alle basisschoolkinderen uit Reusel. Bedankt 
allen, het was weer top!

Namens team, kinderen en ouders basisschool De Leilinde

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

Een duim omhoog voor het 1e elftal van HMVV en hun begeleiders, die afgelopen zondag na 
de wedstrijd, zorgden voor een mooi afscheid van drie selectiespelers en hun vorige trainer. 
Als verrassing werd er op de tribune ook een speciale VIP-ruimte vrijgehouden voor de familie. 
Super goed geregeld, dankjewel!

Nel en Jos

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... de zijdevlinder 
één van de meest 

gekweekte insecten ter 
wereld is? De vlinder 
wordt gekweekt vanwege 
de larve. Deze spint een 
cocon van een enkele 
draad. Van deze enorm 

stevige draad wordt zijde 
gemaakt. Heel lang was 
China het enige land dat 
zijdevlinders kweekte, 
maar in 522 werden er 

eitjes en larven naar het 
buitenland gesmokkeld, 
zodat de vlinders nu 
wereldwijd gekweekt 

worden.

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!

Kienen in
Lage Mierde 

Op dinsdag 10 mei is het om 13.30 
uur kienen in de Ster van Lage 
Mierde.

Iedereen is van harte welkom. 
Tot ziens in de Ster.

KBO Lage Mierde

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 grond-
plaats kunt u contact opnemen met 
Karel van den Borne, mail: braderie@
narrendonk.nl of tel. 06-51916167.

REUSEL - Op zaterdag 14 mei, van 10.00 tot 
14.00 uur, komt FiTTs thuisboetiek in D’n 
Aachterûm voor de verkoop van moderne 
en passende dames- en herenkleding, sie-
raden, sjaals en tassen. Het betreft hier 
een nieuwe activiteit. 

U kunt de kleding passen in D’n Aachterûm. 
De dames van FiTTs komen ook graag bij u 
thuis voor een persoonlijk advies en er is een 
ruime keus aan sieraden, sjaals en tassen.

Verkoop kleding 
in D’n Aachterûm

in de regio

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 beukenboom in 
Bladel met een mooi verhaal. 
Locatie: Lijstenmakerij Kunsthandel van 
Antwerpen, Lange Voren 35,  Eersel. Loop 
vrijblijvend binnen (tijdens openingstijden) 
en stem op je favoriete schilderij.

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.

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

Een oude of kapotte fietsaccu hoort niet in 
de vuilnisbak! Het is een krachtige energie-
bron waar schadelijke stoff en in zitten voor 
mens, dier en milieu. Door onzorgvuldig 
gebruik of beschadiging kan een fietsaccu 
oververhitten of zelfs ontbranden. 

Daarnaast zitten er in fietsaccu’s waardevolle 
metalen die hergebruikt kunnen worden. Het 
dichtstbijzijnde inleverpunt voor fietsaccu’s 
vind je op www.legebatterijen.nl/waar-inle-
veren. Je kunt je fietsaccu ook inleveren bij de 
milieustraat.

Lege of kapotte 
fi etsaccu 
inleveren?
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Vrijwilliger dierverzorging

In het burgemeester Wouterspark in Hapert 
ligt een prachtige dierenweide. Er lopen veel 
soorten dieren in Ût Dierenwaaike die dage-
lijks in de ochtend verzorgd en gevoerd wor-
den. Ook de hokken worden uitgemest en het 
terras schoongemaakt. 

Ût Dierenwaaike ziet er dan ook prachtig uit! 
Het zeer enthousiaste en betrokken team van 
vrijwilligers is op zoek naar uitbreiding.

Ben jij een echte dierenliefhebber die plichts-
getrouw is en die graag mede zorg draagt 
voor dit mooie dierenpark? Neem dan con-
tact op via e-mail fluijten@upcmail.nl en kom 
kennismaken!  

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

Cordaad zoekt een fietsmaatje

Voor een 14-jarige meisje met een licht ver-
standelijke beperking uit Lage Mierde. Zij 
fietst iedere dag naar school maar heeft hier 
begeleiding bij nodig. Voor alle woensdagen 
tot aan de zomervakantie zoeken wij nog een 
vrijwilliger die met haar mee kan fietsen.

‘s Ochtends fiets je om 07.30 vanuit Lage 
Mierde mee naar het Pius X-College in Bladel 
en ’s middags weer om 14.20 uur terug naar 
haar huis. Wie kan met haar meefietsen tot 
het einde van dit schooljaar?

Neem dan contact op met Dianne Coolen,  
telefoon 06-58789368 of e-mail naar  
dcoolen@welzijndekempen.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

Ons moeder

Ons moeder is nie te leen
en dè hoeft ok nie want iedereen hi ter een
Ze is nie mèr weg te denken
we zen toch aolemaol moeders 
geschenken

Een cadeau dè ze zelf ôk nog uitpakte
vur dè ze ons in ’t wiegske kwakte
Ze hi zô veul vur ons gedaon
Schonder nog, zonder heur han we 
nôôd bestaon

Ze liet ons ok nog doope
vur dè we zelluf kosse loope
Want in d’n hemel bi den heilige gist
daor was ‘t immers éltè fist

En warde zo stillekes uit de luier
dan mogde mee op de kuier
Aon de hand bi pa en moe
was dè soms nog ’n hil gedoe

En hadde dè aolemaol aachter de rug
dan gong ’t aolemaol heel vlug
Dan moeste op aaige bene staon
want daor hai ze ’t aolemaol vur gedaon

En vur al dè liefdevol gedrag
Wens ik ze unne hele goeie Moederdag!

Trees Intven-van Gompel

HAPERT - Voor zondag 15 mei hebben wij 
een fietstocht georganiseerd. Vertrek is 
om 13.30 uur vanaf de Markt in Hapert. 

Halverwege is een stopplaats gepland om 
wat te drinken. Iedere alleenstaande kan hier 
aan deelnemen. Tot ziens! 

www.alleenstaandendekempen.nl

Fietstocht 
Contactgroep de Kempen 
voor alleenstaanden

REUSEL - Het KBO-restaurantproject 
biedt onze leden de mogelijkheid om ge-
zellig en gezamenlijk met leeftijdsgenoten 
uit eten te gaan en tevens kennis te laten 
maken met de keukens en mogelijkheden 
van onze ‘Reuselse’ restaurants.

Wij gaan op woensdag 18 en donderdag  
19 mei (telkens om 17.30 uur) naar Restaria 
Het Smulhuis. Zij gaan voor ons weer een 
heerlijke maaltijd bereiden. 

Ga je (weer) gezellig met ons mee, meldt u 
dan aan op woensdag 11 mei tussen 10.00 
en 11.00 uur in D’n Aachterûm. Tevens kunt 
u dan de deelnamekosten voor het voor- en 
hoofdgerecht voldoen. Het nagerecht en de 
drankjes kunt u na afloop van het diner ter 
plaatse voldoen.

Restaurantbezoek KBO Reusel

Jaarlijks raken in Nederland maar liefst 7,6 
miljoen mensen gewond door een ongeval. 
Veel van deze ongevallen gebeuren in en 
om het huis. Het is van belang te weten 
hoe je dan moet handelen. 

Het Rode Kruis district Brabant-Zuidoost 
helpt je graag op weg. Meld je aan voor een 
van de cursussen EHBO of Reanimatie/AED 
uit het gevarieerde cursusaanbod. Deze wor-
den gegeven op verschillende locaties in 
onze regio. 

Voor meer informatie kijk op onderstaande 
website of meld je aan via ehbo.brabantzuid-
oost@rodekruis.nl.

www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost

Cursus EHBO 
Rode Kruis 
Brabant-Zuidoost
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736
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De bloemetjes 
en de bijtjes
Renate op haar blauwgroene pad 

Zullen we het even over de bloemetjes en de bijtjes hebben? Een theorie die ik pas 
snapte bij de biologieles op de middelbare school. Ik legde namelijk nooit de link 
tussen wat er echt bedoeld werd en de insecten. Op de havo kwam ik erachter dat de 
bijtjes écht iets deden voor de voortplanting bij bloemetjes. Zonder bijtjes geen bloe-
metjes. Heeft met de menselijke voortplanting niks te maken, zoals gesuggereerd 
wordt. Of toch wel want als er geen bijtjes meer zijn om de plantjes te laten vermenig-
vuldigen, hebben de mensen geen eten meer en valt er ook op dat gebied niets meer 
voort te planten. En zo is het toch weer net iets ingewikkelder dan ik dacht.

Ik had vroeger een hekel aan bijen; ik associeerde ze namelijk met de wesp die mij in mijn 
keel had gestoken en ik vreesde voor mijn jonge – en uiteraard onvoltooide – leventje. 
Ik overdrijf hoor want behalve dat het een uurtje zeer deed, kwam ik er goed van af 
maar omdat bijen en wespen ongeveer hetzelfde kostuum dragen, kende ik lange tijd 
het verschil niet. 

Onze oudste zoon vond vroeger alle beestjes leuk en bijen hebben, als je heel goed 
kijkt, een beetje een pluizig vachtje. Mijn zoon dacht dat ze daarmee een verhoogde 
aaibaarheidsfactor hadden maar daar dacht ‘Maya’ toch anders over. Mijn zoon wilde 
aaien, het bijtje voelde zich bedreigd en stak het arme kind in zijn vinger. Het lucht-
alarm ging af, dacht de buurt, maar na een paar minuten troost ging het wel weer. 
Sindsdien vind hij alles wat geel/zwart gestreept is eng.

Ik kan uren kijken naar de bezige bijtjes. Ik zet wel eens een krukje voor de lavendel-
struiken en ga een poosje zitten kijken naar de bijtjes die geen bloemetje overslaan. 
Ze hebben het er maar druk mee. Het moet ergens ook fijn zijn als je maar één taak 
hebt in je leven: nectar verzamelen. Verder geen zorgen over de was die nog moet, de 
boodschappen die gehaald moeten worden, de ramen die nog niet gewassen zijn, de 
kinderen die van school gehaald moeten worden en de baas die tevreden gehouden 
moet worden. Voor één dag zou ik wel willen ruilen.

Het werk van bijen wordt steeds moeilijker want het volkje dreigt uit te sterven. Door al 
het gif dat we gebruiken in de landbouw. Fijn dat er geen plekjes op je kersen zitten of 
dat de appels zo lekker groot worden maar dat gebeurt alleen omdat er een flinke laag 
gif over de bloemetjes gespoten wordt. Zorgwekkend want zonder bijtjes straks geen 
kersen meer, geen appels of andere fruit of groenten. En het gaat verder hè. Zonder 
planten, geen veevoer en dus ook geen biefstukje meer op je bord. Da’s echt totaal niet 
grappig, da’s héél erg eng. Ik kan heus wel zonder 
dagelijks stukje vlees maar
geen appeltje meer voor de
dorst is een nachtmerrie.

Zuinig zijn dus op de bijtjes, veel 
bloemgevende planten in je tuin 
zetten en niet proberen de bijt-
jes te aaien. Vinden ze niet leuk, 
ze doen hun werk wel zonder 
aanmoediging. Ze weten hoe het 
moet; we moeten ze alleen wel 
de kans geven.

Meer weten? 

www.blauwgroenbladel.nl

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

MILIEU & KLIMAAT

BERGEIJK - Zaterdag 21 mei vindt de 
2e editie van de Energie@Wonen Expo 
plaats rondom ’t Hof in Bergeijk. Er zijn 
infostands, kinderactiviteiten en lezingen.

Tijdens de energiebeurs laat KempenEnergie, 
in samenwerking met verschillende bedrijven, 
zien wat de mogelijkheden zijn om een woning 
energiezuinig te maken en om zelf energie op 
te wekken. Daarnaast is er aandacht voor elek-
trisch rijden en collectieve energie projecten 
waar je als inwoner van de Kempen aan deel 
kunt nemen. Op de Expo kun je stands bezoe-
ken van bedrijven en projecten, demonstraties 
zien, lezingen bijwonen en genieten van een 
hapje en een drankje. 

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zij kun-
nen terecht in de stand van de Ontdekfabriek 

waar ze spelenderwijs kennis kunnen maken 
met energie. Om kinderen bewust te laten 
worden van wat energie eigenlijk is gaat De 
Ontdekfabriek samen met kinderen ballon-
auto’s maken. Die rijden op de kracht van 
lucht! Maar het kost wel energie om de 
autootjes te maken en de lucht in de ballon-
nen te blazen! Er worden vogelhuisjes met 
een groen dak verloot onder de deelnemers. 
Wil je ook een ballonauto komen maken? 
Reserveer alvast een plekje voor je kinderen 
via onderstaande website. Het belooft een 
leerzame dag te worden. Tot dan!

De expo wordt ondersteund door de gemeente 
Bergeijk en Rabobank de Kempen.

www.deontdekfabriek.nl/
nieuws/energiewonen-expo

Energie@Wonen Expo te Bergeijk
Leer meer over verduurzamen van jouw woning!
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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.

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

Quick Pull fietsophangsysteem, max. 25 kg, 
nieuw. € 5,-. Tel. 0497-384961.

X-treme fietsreparatiestandaard, € 5,-.
Tel. 0497-384961.

Fortius multiplayer T1930 Cycleforce Excel + 
band Tacx Trainer Tire, 700x23 c + 10 (x Tacx 
Trainer) software. € 75,-. Tel. 0497-384961.

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.

Het Aanzien van het jaar 1965 t/m 1970, één 
koop, € 10,-. Tel. 06-39809850.

Twinny Load voor gewone fietsen, z.g.a.n.
€ 40,-. Tel. 06-34412325.

Bolderkar met nieuwe wielen, € 50,-.
Tel. 0497-643711.

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

hypotheekkiezen.nl

Motor BMW R1150RT, 88.000 km, bj. 2001, met 
kofferset, i.z.g.st. € 3250,-. Inruil bromfiets/
scooter mogelijk. Tel. 0497-643711.

Isabella schuifluifel, br. 3,6 m, uitval 2 m. 3 Fiber 
stokken, scheerlijnen, haringen, foedraal. Als 
nieuw. Vraagprijs € 125,-. Tel. 0497-387186.

10 Perzische kleedjes, diverse maten, alles voor 
€ 35,-. Tel. 06-20999138.

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

Tafelzaagmachine, z.g.a.n. 80 cm hoog, € 60,-.
Tel. 06-34412325.

2 grijze, stenen bloempotten, € 15,- p.st of 
beiden voor € 12,50. Tel. 06-15575024.

Elektr. barbecue, 30 cm doorsnee, nieuw.
Vraagprijs € 20,-. Tel. 06-15575024.

E-bike Batavus € 300,- en e-bike Multicycle 
€ 500,-. Beide 7 versnellingen, i.z.g.st. 
Tel. 0497-643711 (na 17.00 uur).

Proplus Zuid Europees verloopsnoer.
Bieden. Tel. 06-38319646.

Buggy, merk Quinny. Vraagprijs € 15,-.
JVC muziektoren met CD, radio, USB stick, 
160 W. Vraagprijs € 25,-. Tel. 06-15575024.

Nieuw camping-koffiezetapparaat voor max. 
6 kopjes, 600 Watt, merk Vavorit (Bestron).
€ 5,-. Tel. 06-38319646.

20 m Proplus CCEE, 2.5 mm2, kabel om je 
caravan of camper van stroom voorzien.    
Bieden vanaf € 25,-. Tel. 06-38319646.

Mountainbike, merk Giant, gebruiksklaar, € 45,-.
Tel. 06-22692100 of 06-23583369. 

TE HUUR: Camper/caravanstalling, max. lengte 
7 m, omgeving Bladel. Tel. 013-5091403.

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.

GEZOCHT: Woonruimte per 1 september, liefst 
in Reusel-de Mierden. Tel. 0497-643711.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 uur per week in 
Bladel. Dagen in overleg. Geen kinderen, niet 
rokend, geen huisdieren. Graag alleen serieuze 
reacties. Tel. 06-11097749.

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 4 uur 
per week in Bladel. App naar 06-13945926.

GEVONDEN: Dubbele fietstas, canvas, geel-
zwart op de Vessemseweg, Hoogeloon. Inhoud 
o.a. trui, studiemap t.n.v Vera. Tel. 06-15537101.

GEVONDEN: Sleutelbos bij verkeerslichten in 
Hapert (industrieterrein). Tel. 06-10276708.

GRATIS AF TE HALEN: 3-delige hoekbank, 
260 x 310. Tel. 06-51374993.

GRATIS AF TE HALEN: Kantkloskussen, 
klosjes, garen, opwindmolentje, boekjes en 
voorbeelden. Tel. 06-57657250.

GRATIS AF TE HALEN: Wit 1-persoons bed met 
ijzeren bedbodem op pootjes. Tel. 382233.

GRATIS AF TE HALEN: Hoekbank, 2.70 x 2.35. 
Een deel elektrisch. Tel. 06-13201888.

GRATIS AF TE HALEN: Relaxfauteuil, kleur 
blauw, verstelbaar, i.g.st. Tel. 0497-384692.

GRATIS AF TE HALEN: Matras, in goede staat, 
90x200x15 cm. Tel. 06-11117058.

GRATIS AF TE HALEN: Beeldje de Koperteut 
van Luyksgestel. Tel. 06-37468731.

GRATIS AF TE HALEN: 4 spiegels, 45 x 60 cm, 
zonder lijst, met hoekbevestiging, wit en zwart. 
Tel. 387104.

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

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.

GEVRAAGD: Oude tv of computer, mogen 
defect zijn, kom ik gratis ophalen in omgeving 
van Bladel. Tel. 0497-387001.

GEVRAAGD: caravanopstapje met 2 treetjes.
Gemak voor de hond. Tel. 06-20226714.

 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 HUUR

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

GRATIS

GEVONDEN

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491
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Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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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.”

MOEDERDAG OPEN 
VAN 10.00 - 16.00 UUR

Ma t/m Vr 09.00 - 17.00 uur  /  Za 09.00 - 16.00 uur

In MEI elke ZONDAG OPEN van 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

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.”

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

Moederdag-cadeautjes

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

Moederdag OPEN 
van 10.00 tot 16.00 uur

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

LUYKSGESTEL - Yes, het gaat door. Wat heb-
ben we dit gemist, maar op zondag 15 mei is 
iedereen van harte welkom om op de moun-
tainbike of cyclocross een mooie tocht door 
de bossen in en om Luyksgestel te rijden. 

De start zal zijn bij Café Hotel Restaurant De 
Drie Linden, Rijt 1 in Luyksgestel. Iedereen 
kan vanaf 08.00 tot 10.00 uur vertrekken. Er 
zijn afstanden te fietsen van 25, 45 tot 60 km. 
Het is goed om te weten dat je altijd even 
kunt douchen als je klaar bent en kan je je 
fiets schoon spuiten. Bijna de hele route loopt 
over onverharde paden. Voor onze snelle rij-
ders hebben we de mogelijkheid om Strava-
segmenten te rijden. We kiezen ervoor om dit 
alleen te doen bij de afstand van 45 km. Tij-
dens de tocht zal er op bepaalde punten een 

bord zichtbaar staan waar het segment start 
en waar het eindigt. Op deze manier kun je 
met je fietsmaten bekijken wie het snelst op 
dit stuk heeft gereden, zodat je weet wie bij 
terugkomst het afsluitende drankje betaald. 
Halverwege krijg je natuurlijk de mogelijkheid 
om je lichaam weer van de nodige energie te 
voorzien. Een drankje in de vorm van sport-
drank, water of thee en ander lekkers. Het zal 
een erg leuke, gezellige en sportieve ochtend 
worden in Luyksgestel. 

Entree is € 5,- en voor leden van NTFU € 4,-. 
Voor kinderen tot 16 jaar is het gratis. Afstan-
den: 25, 45 of 60 km. We hebben een bewaak-
te fietsenstalling die tot 13.00 uur bezet is. 

www.twcdegrensrijders.nl

Zondag 15 mei Veldtoertocht

IN DE KEMPEN

Open podium 
‘Kempen’s Got 

Talent’ uitgesteld!
EERSEL – Kempenmuseum de Acht 
Zaligheden aan de Kapelweg 2 in Eer-
sel laat weten dat het open podium 
‘Kempen’s Got Talent’, dat voor zon-
dag 8 mei op de rol stond, vanwege 
onvoorziene omstandigheden wordt 
uitgesteld naar een nader te bepalen 
datum.

Uiteraard wordt iedereen die zich had 
ingeschreven op de hoogte gebracht 
als er een nieuwe datum is waarop het 
evenement wordt gehouden. Voor meer 
informatie kan men mailen naar 

evenementen@kempenmuseum.nl

HAPERT - Op zondag 24 april, tijdens de 
Patroonsviering, vond ook het Koning-
schieten plaats in Hapert. Nadat de wet-
houder, de pastoor, de hoofdman, de kei-
zer en de huidige koning het eerste schot 
losten, barste de strijd pas echt los.

Er werd met drie gildebroeders op de gipsen 
vogel geschoten. Na 48 schoten volgde het 
verlossende schot en is Peer Castelijns de 
komende 3 jaar koning van het St. Joris Gilde 
in Hapert. 

Peer Castelijns 
nieuwe koning 
St. Joris Gilde

BLADEL - Op zondag 15 mei kan iedereen 
meedoen met een aantrekkelijke natuur-
tocht. Loopgroep No-Limits heeft daar-
voor een mooie lentewandeling uitgezet 
in het Bladelse natuurgebied. Deelnemers 
kunnen kiezen uit 2, 5 of 10 kilometer. 

De routes beginnen en eindigen bij Zaal De 
Tipmast, Tipmast 48A in Bladel. Daar kun je 
inschrijven en starten tussen 08.30 en 12.00 
uur. Volwassenen betalen € 4,00. Kinderen 
t/m 14 jaar mogen gratis meewandelen. Voor 
iedereen is er koff ie, thee, ranja en een snack. 

Voor meer informatie: tel. 06-51761445 of kijk 
op de website:

www.no-limitsbladel.nl

Lentewandeling 
met loopgroep
No-Limits

In Hoogeloon kun je plantjes ruilen en als 
je niets te ruilen hebt kun je de plantjes 
meenemen tegen een vrijwillige bijdrage. 
De opbrengst gaat naar een goed doel.

We zijn elke woensdag en donderdag open 
van 10.00 - 19.00 uur en zaterdag van 11.00 
- 19.00 uur. We hebben heel veel mooie bui-
tenplanten, moestuin- en kamerplanten en 
eenjarige planten. Voor het actuele aanbod, 
kijk op Facebook en het nieuwe Instagram 
account (@plantenbieb_hoogeloon)

De Plantenbieb in Hoogeloon is verhuisd 
naar Heuvelseweg 10. Kom gezellig langs!

Plantenbieb 
Hoogeloon
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Petrusklepel
De naam Vladimir horen we tegenwoordig 
vaak. Het is de voornaam van president Poetin, 
maar ook die van president Zelensky (Volody-
myr). Momenteel worden de Russen en de Oe-
kraïners als maximaal tegengesteld gepresen-
teerd. Maar dan vergeten wij dat beide volken 
een lange gedeelde geschiedenis hebben. In 
het jaar 1134 kwam de icoon van Onze Lieve 
Vrouw van Vladimir in Kiev aan, als geschenk 
van de patriarch van Constantinopel. Het is 
een van de beroemdste Maria-iconen. Later 
kwam de icoon in Rusland terecht en uitein-
delijk in Moskou. De icoon drukt tederheid uit 
en wekt hoop in de harten van vele mensen. 
Wat we nu zien gebeuren is toenemende be-
wapening aan de grens met Rusland, zonder 
de gevolgen te overzien. Laten we in deze 
meimaand vurig bidden tot Onze Lieve Vrouw. 
Zij heeft al vaker vrede gebracht bij hoogoplo-
pende conflicten in de wereld. We dragen in 
de parochie ons steentje bij met de activiteiten 
in de meimaand. 

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 7 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
- Sjaak de Beijer
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

4e Zondag van Pasen
Zondag 8 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 9 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Johannes van Avila
Dinsdag 10 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 11 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Pancratius
Donderdag 12 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
  Gebedsdienst

H. Servatius
Vrijdag 13 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 14 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Ter ere van de 
                  H. Pancratius (m.m.v. gemengd 
                  koor), aansluitend kaarsen-
                  processie naar de Mariakapel

5e Zondag van Pasen
Zondag 15 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref 
                 (m.m.v. gemengd koor)
11.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
  1e H. Communieviering

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 14 en 15 mei)

Bladel zaterdag:
- Joke van Breukelen

Bladel zondag:
- Overleden ouders Jan 
  en Dorien Wouters-Schoofs

Casteren:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Hapert:
- Frits Brekelmans (f)
- Lena van Dingenen (f)

Hoogeloon:
- Domien en Henrica Rademakers-Kemp

Overleden
Hapert: Jo Lavrijssen-van Ham, 91 jaar 

Mededelingen:
-  De opbrengst van ons Veertigdagenproject 

voor Oeganda bedraagt € 1.238,20. We dan-
ken u hartelijk voor uw bijdrage.

-  In meimaand bidden we voor of na de Mis-
sen een tientje van de Rozenkrans voor de 
vrede.

-  Op zaterdag 14 mei trekken we na de Mis 
van 19.00 uur in Hoogeloon in processie 
naar de Mariakapel vanwege de meimaand.

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

4e Zondag van Pasen
Zaterdag 7 mei
16.00 uur: Eucharistieviering
- Henk Lemmens

Zondag 8 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Theo Lavrijsen 
  en Nelly Lavrijsen-Sweijen
- Will Basemans
- Truus van Deursen-van Herk 
  en Sjef van Deursen
- Lisa Brouwers
- Cato Bruininx-van Limpt
- Jan van den Borne en 
  Marie van den Borne-van den Borne 
  en overleden gezinsleden
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Sjaan Coolen-Bruurs
- Piet Pluijms en 
  overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Overleden leden van buurtvereniging 
  De Lokbossen

Maandag 9 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 10 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Harrie van Gompel

Woensdag 11 mei
09.00 uur: Eucharistieviering
- Mia van den Berg-van Kauuwen

Donderdag 12 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 13 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jaan Vosters-Huijbregts
- Jan van Gompel

5e Zondag van Pasen
Zaterdag 14 mei
16.00 uur: Eucharistieviering
- Marcel Broeckx

Zondag 15 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Overleden ouders Bernard Janssen 
  en Anneke Jansen-Rijkers
- Harrie Rijkers
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac Janssen en Greet Janssen-Vosters
- Harrie Vermeulen en Toos Vermeulen- 
  van Barschot en kinderen Leni, Ad, Piet 
  en Karien
- Ad Hesselmans 
  (nms. KBO Hulsel)

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 8 mei: 10.00 uur. Ds. W. Dekker, livestream vanuit 
Immanuelkerk (Veldhoven)
Zondag 15 mei: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 22 mei: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel

- 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 8 mei: 10.00 uur. Ds. J.W. Beks uit Eindhoven
Zondag 15 mei: 10.00 uur. Dhr P. Flach uit Nuenen
Zondag 22 mei: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM (FM 97.2 MHz, ook digitaal)
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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: spreekuur 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
 09.00 uur-12.00 uur: Kloostertuin Pentatlon biljarttoernooi
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 13.30 uur-16.30 uur: Kloostertuin Pentatlon biljarttoernooi
  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 9 MEI T/M VRIJDAG 13 MEI

EERSEL - Op donderdag 12 mei is de laat-
ste Taizéviering van dit seizoen in het Pro-
testants kerkje, Markt 38 in Eersel. Aan-
vang is om 19.30 uur.

De viering is in de stijl van de oecumenische 
broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk.
Naast een aantal korte overwegingen zijn er 
liederen die veelal zacht worden gezongen, 
en door de herhaling als een mantra werken. 

Er is in het midden van de viering gelegen-
heid voor iedere bezoeker om een kaarsje aan 
te steken op het lichtaltaar, waarna er stilte 
is voor eigen overwegingen. Iedereen, onge-
acht achtergrond of levensbeschouwing, is 
van harte welkom bij onze viering. Voor meer 
informatie over de vieringen in Eersel kunt u 
gaan naar onze website:

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in Protestants kerkje

BLADEL - Op woensdagavond 20 april was 
het een drukte van belang in Den Herd in 
Bladel. Cordaad Welzijn organiseerde een 
informatieavond over ‘Wat als je te horen 
krijgt dat je niet meer lang te leven hebt’.

De rode draad van de avond was het belang 
om op tijd in gesprek te gaan over je wensen 
rondom ziekte en afscheid nemen. Een moei-
lijk maar zeer belangrijk onderwerp.

Susanne Groeneveld (uitvaaronderneming) 
deelde haar ervaringen en gaf tips voor een 
waardig afscheid. Hans van Voskuijlen gaf 
een heldere uitleg over levenstestament en 
nalatenschap. Na de pauze gaf Maria Hees-
terbeek (Cordaad Welzijn) aan over hoe je 

gebruik kunt maken van de Vrijwillige Pallia-
tieve Terminale Zorg (VPTZ): ondersteuning 
thuis. Bereikbaar tijdens kantooruren: tel. 
06-15503494 of stuur een mail naar vptz@
cordaadwelzijn.nl

Ivonne Megens (Cordaad Welzijn) vertelde 
dat het heel fijn kan zijn om samen te rouwen 
en je zorgen te delen met mensen die je echt 
begrijpen, tijdens een gespreksgroep met 
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Woensdag 11 mei, om 14.00 uur, is er een eer-
ste kennismakingbijeenkomst van de gesprek-
groep ‘Rouwen doe je samen’ in DeGoeiplak in 
Bladel. Deelname is gratis. Graag aanmelden 
bij Ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl

Goed bezochte informatieavond over ‘Wat als je 
te horen krijgt dat je niet meer lang te leven hebt’

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. 

Nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis 
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 Bla-
del. Aanvang is om 19.30 uur en de entree is 
gratis. Koff ie en thee kosten € 0,50. Iedereen is 
welkom. Graag aanmelden in verband met het 
aantal zitplaatsen, maar dit is niet verplicht. 

Op de dag zelf kunt u nog beslissen om te 
komen luisteren in De Schouw, Emmaplein 2 
in Bladel. Aanmelden: thearosch@gmail.com. 

Lezing over Andreas Schotel in De Schouw

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 15 mei om 10.00 uur. 
  Intentie: jaargetijde voor Philip Michiels.
- Zondag 29 mei om 10.00 uur.

- Zondag 5 juni om 10.00 uur. 1e Pinksterdag. 

Na de viering is er gelegenheid om samen kof-
fie/thee te drinken. U bent van harte welkom.

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

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
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