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Door Renate Pijnenburg

NETERSEL - Wat hebben ‘lucht’, ‘water’, 
aarde’ en ‘vuur’ met elkaar gemeen? Het 
zijn de themawoorden van het concert van 
PUUR Poporkest dat op 21 mei gaat plaats-
vinden in Netersel. De afgelopen maanden 
zijn de nummers voor ‘PUUR Natuur’ uitge-
zocht en gerepeteerd en het enthousiasme 
om weer eens flink uit te pakken is groot. 
Wim Michiels, Kees van Limpt en Marijke 
Antonis vertellen over de plannen.

Sámen
In coronatijd hebben de leden van PUUR 
Poporkest regelmatig van zich laten horen, 
al was het niet zoals gewoonlijk. Wim: “We 
hebben kleine activiteiten georganiseerd; een 
sPUURtocht en een aangepaste activiteit tij-
dens Dodenherdenking. Onderling hielden we 
contact via de app en we hebben online opna-
mes gemaakt. Maar het was het allemaal nét 
niet; wij willen samen zijn, samen spelen en 
samen plezier maken. Het voelt bijna als familie, 
lid zijn van PUUR. Daarom zijn we nu ook zo 

blij dat we weer écht kunnen. We hebben vorig 
jaar de zomervakantie ingekort om snel aan de 
slag te kunnen met de voorbereidingen voor dit 
concert. En nu is het dan zover. Heerlijk!”

PUUR Natuur 
Het thema van het concert is ‘PUUR Natuur’. 
Kees: “We vragen aandacht voor de uitput-
ting van de aarde maar dat doen we wel op 
een positieve manier. Door vrolijke muziek te 
maken, nummers die ons publiek graag wil 
horen. Toen we het thema hadden bepaald, 
werden we verrast door het aantal nummers 
dat aan het thema voldeed. Titels met één 
van de vier elementen erin waren talrijk. We 
gaan natuurlijk niet alle nummers verklappen 
maar ‘Starlight’, ‘Dansen op de vulkaan’, ‘Fire’ 
en ‘River deep, mountain high’ hebben een 
plekje op onze playlist. Ook zal ‘Earth Song’ 
van Michael Jackson voorbij komen. En met 
de keuze van de nummers hebben we een 
heel breed genre aangeboord. We spelen 
heel veel stijlen; van pop tot rap en van film-
muziek tot jazzy klanken. Fijn om naar te luis-
teren en ook fijn om te repeteren.”

Zang
Zang is bij de concerten van PUUR Popor-
kest bijna niet meer weg te denken. “We heb-
ben weer een paar leuke zangers en zange-
ressen gecontracteerd”, vertelt Marijke. “Toon 
Bressers, Maud van Limpt, Ruud Kneefel en 
Annemiek Couwenberg komen zingen. De 
locatie is trouwens deze keer ook uniek: we 
zitten in een voortuin aan de Latestraat. Wel 
een grote voortuin want we verwachten na-
tuurlijk veel publiek. Zó leuk dat we gebruik 
mogen maken van die tuin. We zoeken altijd 
naar nieuwe vormen en locaties en dit is een 
keer wat anders. Wel midden in het centrum 
van Netersel maar toch nieuw en goed 
bereikbaar.”

Beleefpad
De locatie waarop PUUR Natuur plaats 
gaat vinden, grenst aan een bosperceel van 
de buurman, die voorgesteld heeft om een 
beleefpad voor de kinderen te maken. 

lees verder op pagina 3
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4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
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BIJLAGE IN DEZE KRANT

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

Geïnteresseerd?  Stuur uw gegevens naar:
info@merba.nl of bel naar 06-34233220

Het thema van het concert is ‘PUUR Natuur’. Kees: “We vragen aandacht voor de uitputting van de aarde maar dat doen we wel op een positieve manier. Door vrolijke muziek te maken, 
nummers die ons publiek graag wil horen. Toen we het thema hadden bepaald, werden we verrast door het aantal nummers dat aan het thema voldeed. Titels met één van de vier elementen 
erin waren talrijk. We gaan natuurlijk niet alle nummers verklappen maar ‘Starlight’, ‘Dansen op de Vulkaan’, ‘Fire’ en ‘River Deep, Mountain High’ hebben een plekje op onze playlist.”

Fotografie: Wesley Maas
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ALLE DAGEN OPEN 
IN MEI

€ 2,59 per stuk

2+1 GRATIS

Million Bells
Zomerbloeier

Diverse kleuren

Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zondag:   12:00 - 17:00 uur 

acties geldig van
13-05 t/m 19-05-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Kooopzondag 15 mei open van 12:00 tot 17:00 uurER OP UIT

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

- Professionele en creatieve tuinontwerpen
- Deskundige adviezen
- Aanleg door vakmensen
- Alle werkzaamheden in een hand
- Tuinonderhoud met oog voor detail
- Renoveren van bestaande tuinen
- Service en garantie
- Lid VHG

Maak een afspraak met Theo van Maanen of Giel Leyten.
Zij informeren u graag vrijblijvend over de uitgebreide mogelijkheden.

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

BERGEIJK-EERSEL - Scharrelkids Bergeijk- 
Eersel gaat op ontdekkingstocht door het 
Patersbos in Bergeijk. In het Patersbos 
gaan we spelenderwijs veel ontdekken en 
beleven over de bomen die er staan. 

De activiteit start zaterdag 21 mei om 14.00 
op de parkeerplaats langs de Kattendans, 

Eerselsedijk 4 in Bergeijk en duurt tot onge-
veer 16.00 uur.

Wil je graag meedoen én ben je tussen 
de 6 en 12 jaar oud? Meld je dan snel aan 
via e-mail scharrelkids.ivnbe@gmail.com. 
(Groot)ouders zijn van harte welkom om ook 
mee te lopen.

Ontdekkingstocht door het Patersbos

BLADEL - Scouting  
Bladel organiseert 
‘Samen op Avon-
tuur!’ Dit is een 
gratis en open-
baar evenement 
om iedereen uit de 
gemeente Bladel 

samen te brengen op een avontuurlijke 
manier. Het evenement is speciaal georga-
niseerd vanwege het jubileum 25 jaar ge-
meente Bladel. 

Op het terrein van Scouting Bladel, Egypti-
schedijk 14, organiseren we diverse avontuur-
lijke activiteiten. ‘Samen op Avontuur!’ is een 
verbindend evenement tussen alle inwoners 
van de gemeente Bladel. Kinderen, jongeren, 
vrijgezellen en ouders: iedereen is van harte 
welkom om een gezellige dag te beleven. 

Ons motto: ‘Het is zondag, maar trek niet je 
beste kleren aan!’ Tijdens het ontdekken kun 
je namelijk niet altijd je kleren schoon hou-
den. Vooral niet wanneer je een poging waagt 
over onze stormbaan en in een boot van onze  
mega-waterglijbaan af gaat. Je kunt ook de 
uitdaging aangaan om de top van de klim-
wand te bereiken of proberen bij het kratje  
stapelen zo hoog mogelijk te komen. Dit is 
slechts een greep van de activiteiten die wor-
den georganiseerd. Zo kun je bijvoorbeeld 
ook boogschieten of katapult schieten tijdens  
Levend Angry Birds. Tussen het avontuur door 
kun je gezellig bijpraten bij het kampvuur. 

Scouting is onverminderd populair! Met 
90.000 jeugdleden, 25.000 vrijwilligers en 
ongeveer duizend groepen is het al jaren de 
grootste jeugdvereniging van Nederland. Bij 
scouting beleef je de gaafste avonturen, leer 
je samenwerken en zelfs koken. Dit kun je ook 
ontdekken tijdens ‘Samen op Avontuur!’ 

Scouting is gek en gezellig. Dat is juist wat de 
kinderen en jongeren zo leuk vinden aan ons 
programma. 

Mis het niet en wees erbij op zondag 22 mei!

Scouting Bladel organiseert 
‘Samen op Avontuur!’
Zondag 22 mei tussen 10.00 en 15.00 uur
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Wim: “Kinderen van de basisschool worden 
vanaf 17.00 uur uitgenodigd om te komen 
en samen een leuke route van ongeveer 1,5 
kilometer te lopen. De route voert langs 
weilanden en sloten en in het bos wordt een 
‘blotevoetenpad’ aangelegd. Onderweg 
komen ze figuranten tegen van Toneelver-
eniging Pardoes, die spelletjes met ze doen. 
Alles in het thema natuurlijk. Onze dirigent 
Rolf organiseert, direct na de wandeling, een 
korte workshop op boomwhackers en de kin-
deren mogen dan meteen meedoen aan het 
concert.”

Special eff ects
Voor de inwendige mens wordt gezorgd. 
Kees: “Na afloop van de wandeling kunnen 
strippenkaarten gekocht worden, waarmee 
verschillende lekkernijen afgehaald kunnen 
worden. Geen enkele reden om naar huis te 
gaan. Meteen lekker door naar het concert 
dat om 20.00 uur begint. We gaan door tot 
het donker wordt en dat is vooral leuk voor 
de lasershow en de special eff ects die we ge-
regeld hebben. Het belooft een spectaculaire 
show te worden. De spelers van Pardoes zul-
len de hele avond als rode draad de vier ele-
menten tot leven laten komen. De toegang is 
natuurlijk gratis. Dat kunnen we doen omdat 
we een trouwe groep mensen hebben die ons 
blijft sponsoren; zowel jaarlijks als inciden-
teel. Door een mooi concert te geven, kunnen 
we iets terug doen.”

Nieuw concept
Het is PUUR Poporkest weer gelukt om met 
een compleet nieuw concept te komen, leuk 

voor jong en oud. “Die verbinding tussen 
jeugd en volwassenen zoeken we bewust op”, 
meldt Wim. “We zijn een klein dorp maar de 
onderlinge samenhang is groot. We vinden 
het leuk om dingen samen te doen en mu-
ziek speelt daar zeker een grote rol in.” PUUR 
houdt het deze keer ‘luchtig’, speelt soms met 
‘vuur’, houdt beide voeten op de ‘aarde’ en 
lest de dorst met ‘water’ (soms nadat het bij 
de brouwerij is geweest). PUUR Natuur is een 
concert dat je niet wilt missen. De leden zien 
je graag tegemoet op 21 mei op het terrein 
aan de Latestraat; er zijn zowel zit- als staan-
plaatsen.

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZATERDAG  21 MEI

DONKER 
MEERGRANEN

Luxe, luchtig en extra donker meergranenbrood. 
Gevuld met o.a. geel lijnzaad, gerstemout, 

tarwezemelen, sojastukjes, zonnebloempitten, 
gebroken haver.

Nu voor € 2,95
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

PUUR POPORKEST

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
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www.piusx-college.nl

Alle examenkandidaten...

www.piusx-college.nl

REUSEL - Heeft u al-
tijd graag gedurende 
de zomermaanden 
een balletje willen 
slaan met uw familie-
lid, vriend, vriendin, 
buurman of kennis, 
dan is dit uw kans! 
Te n n i s v e r e n i g i n g 

LTC de Kemphanen uit Reusel biedt een  
tennisabonnement aan speciaal voor de 
zomermaanden.

Gedurende de periode van 1 juni tot en met 31 
augustus 2022 kan men lid worden van onze 
vereniging als ‘zomerlid’ en kan men vrijwel 
onbeperkt tennissen op onze 6 all-weather 
banen op sportpark Den Hoek. Tevens kan 
men gedurende deze periode deelnemen aan 
de interne tennisactiviteiten van onze vereni-

ging. Het abonnement vervalt automatisch 
op 1 september 2022.

Men heeft tijdens deze zomerperiode met de 
tijdelijke ledenpas toegang tot het tennispa-
viljoen en kleedkamervoorzieningen en dient 
men digitaal een tennisbaan te reserveren via 
het KNLTB reserveringssysteem. Zomerleden 
dienen zich te houden aan de reglementen 
van onze tennisvereniging.
 
Prijzen zomerlidmaatschap: senior € 35,00 
en junior (t/m 17 jaar) € 20,00. Contributie via 
eenmalige automatische afschrijving.
 
Voor meer informatie en aanmelden ga naar 
de website. We wensen alle (zomer)leden 
veel speelplezier op onze tennisbanen!

www.dekemphanen.nl/zomerlid-worden

Tennisvereniging LTC de Kemphanen 
biedt weer zomerlidmaatschap aan

LOKAAL

REUSEL - Op vrijdagochtend 6 mei ver-
scheen er bij veel kinderen uit Oekraïne 
een brede lach op hun gezicht toen ze 
uitgenodigd waren bij het Outdoorpark in 
Reusel om daar te klimmen en te tokkelen.

Door een aantal enthousiaste vrijwilligers 
was er op vrijdag 6 mei een uitstapje georga-
niseerd voor de vluchtelingen uit de Oekraïne 
die sinds enige tijd verblijven op voormalig 
vakantiepark de Hertenwei (De Brabantse 
Kempen) en een aantal die verblijven in Reu-
sel en Netersel.

Om 09.00 uur ‘s morgens werden de mensen 
door de huifkar van D’n Ambiance uit Hooge 
Mierde opgehaald bij hun woningen op de 
Hertenwei om vandaar uit te vertrekken naar 
het Outdoorpark in Reusel. Rond 09.45 uur 
arriveerden we, onder enthousiast gejoel van 
de kinderen bij het Outdoorpark waar we 
ontvangen werden door Michel Mazeland en 
crew met koffie, thee, ranja en snoep voor de 
kinderen. Al snel werden door kinderen de 
eerste klimvesten aangedaan om met veel 
kunst- en vliegwerk, gebarentaal en zo mo-
gelijk in gebrekkig Engels duidelijk te maken 
wat de bedoeling was. 

Gelukkig arriveerden er kort daarna een aan-
tal vrijwilligers die zowel de Oekraïense als 
de Nederlandse taal machtig waren om de 

kinderen te helpen met het klimmen. Onder-
tussen was de zon ook krachtig genoeg ge-
worden om de mist te doen oplossen en toen 
iedereen één of meerdere klimparcoursen 
had afgelegd was het tijd om te gaan tokke-
len. Je hangt dan aan een katrol om langs een 
kabel van een hoog punt naar beneden te 
glijden. Nu werd iedereen nog enthousiaster 
en zelfs een aantal moeders van de kinderen 
konden de weerstand niet weerstaan om ook 
een aantal keren een afdaling te maken.

Ondertussen konden de kleinste kinderen 
zich vermaken in het speeltuintje en op het 
springkussen bij D’n Ouwe Brandtoren. 

Rond 12.30 uur stond de huifkar van D’n Am-
biance weer gereed om iedereen terug te 
brengen naar Lage Mierde. We kunnen terug-
kijken op een onvergetelijke fantastische dag 
voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.

We bedanken dan ook Michel Mazeland en 
de crew van Outdoorpark Reusel, Ad Ver-
steijnen van huifkarverhuur D’n Ambiance 
en D’n Ouwe Brandtoren hartelijk voor hun 
geheel belangeloze medewerking aan deze 
fantastische dag. 

Zoals we hadden begrepen is er door de 
mensen uit Oekraïne nog een heerlijke taart 
gebakken en bezorgd bij het Outdoorpark!

Geslaagde uitstapje 
Oekraïense vluchtelingen 
naar Outdoorpark Reusel
Veel lachende gezichten bij de Oekraïnse kinderen
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HOOGE MIERDE - Na 2 jaar stilte kunnen 
we weer aankondigen dat op zondag 22 
mei, van 11.00 tot 16.00 uur, de openstelling 
van de Kruisbergkapel is, gelegen op de 
grens van Nederland en België.

In 1648 werd de parochiekerk van Hooge 
Mierde van de katholieken ontnomen. De 
katholieken bouwden hierna, op Brabants 
grondgebied, een schuurkerk zodat ze toch 

een gezamenlijke plaats zouden hebben om 
hun geloof te kunnen vieren. In 1880 werd op 
de plaats van de schuurkerk de kapel van de 
Kruisberg gebouwd.  De kapel, behorende tot 
het erfgoed van de Kruisberghoeve, was na-
melijk tijdens de oorlog volledig uitgebrand. 
Samen met het bouwen van de boerderij be-
sloot men de kapel in zijn originele staat te 
restaureren. 

In de jaren ‘50-‘60 van de vorige eeuw was 
de kapel een plaats waar vooral op zondag-
middag veel mensen samenkwamen, ook 
veel jeugdigen. Menig boom in de buurt van 
de kapel laten de hartjes zien met voornamen 
van geliefden. Onder invloed van vandalisme 
kwam de kapel in verval en werd besloten de 
kapel te sluiten. 

Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde heeft 
in de jaren ‘80 de kapel weer opgeknapt en 
zorgt voor het onderhoud van de kapel. Eén 
keer per jaar in de maand mei is de kapel toe-
gankelijk en vindt er een Mariahulde plaats. 
Dit jaar is de Mariaviering al om 11.00 uur 
onder muzikale begeleiding van zangkoor 
Ti Sento. U bent van harte welkom!

Routebeschrijving
Vanuit het centrum in Hooge Mierde naar de 
Kerkstraat, Hoogstraat en Eendengoor rich-
ting camping ‘t Zwartven. Op einde asfalt 
rechtdoor op gebroken puinpad. Deze weg ca. 
1 km blijven volgen (met bordjes aangegeven). 
Vanuit België: Steenweg van Arendonk naar 
Ravels, afslag Kruisberghoeve volgen. Voorbij 
de poort van de boerderij zandpad volgen.

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

IN DE KEMPEN

 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

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Zondag 22 mei openstelling 
van de Kruisbergkapel REGIO - Dans- en muziekactiviteiten bij 

Kempische Muziek en Dans zijn ‘alive and 
kicking’. Geheel in lijn met de doelstellin-
gen van de stichting wordt weer gewerkt 
aan het uitdragen van de Kempische 
muziek- en danscultuur met de volgende 
activiteiten:

-  Elke woensdagavond wordt in de Buiten-
gaander in Westerhoven traditionele volks-
dans van meest Europese aard, gedanst 
met levende traditionele muziek. Geïnteres-
seerden zijn ook hier welkom tussen 20.15 
en 21.45 uur.

-  Iedere 1e zondag van de maand (5 juni, 3 juli, 
etc) kan iedereen komen kijken, dansen en 
eventueel muziek maken (na overleg met de 
muziekleiding) op traditionele instrumenten 
in de Natuurtuin ‘t Loo in Bergeijk Iedereen 
is hier welkom vanaf 11.00 uur.

De 1 mei-bijeenkomst had al heel wat voetjes 
van de vloer gekregen, begeleid door enthou-
siaste muzikanten van het Volksorkest. Soep, 
lekkernijen en dorstlessers waren weer ruim 
voorradig en te koop in de Natuurtuin. 

Wees welkom!

Kempische Muziek en Dans actief
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

REUSEL - MTC de Bourgondiërs is een mo-
torclub van een aantal enthousiaste motor-
rijders uit Reusel-de Mierden, die jaarlijks 
zelf een aantal tochten rijden. Deze toch-
ten vinden vooral plaats in de grensstreek 
Brabant/Limburg/België, maar ook enkele 
tochten voeren richting andere windstreken.

Om dit enthousiasme te willen en te kunnen 
delen met collega motorrijders organiseert 
MTC de Bourgondiërs op zondag 5 juni hun 
11e  toertocht, waarbij inschrijving voor ie-
dereen die interesse heeft, mogelijk is. De af-
gelopen 2 jaar kon onze tocht niet doorgaan 
vanwege coronabeperkingen, maar we gaan 
er dit jaar van uit dat de omstandigheden 
goed zijn, waardoor wij jullie weer in grote 
getale mogen ontmoeten bij de inschrijving 
van onze tocht.

De tocht van 5 juni is ruim 200 km en vertrekt 
vanaf Eetcafé-Feestzaal De Klok, Turnhout-
seweg 32 in Reusel. Route is verkrijgbaar op 
Garmin en TomTom, maar de rit is niet op rol 
verkrijgbaar. Vertrek is vanaf 08.30 tot 12.00 
uur. Inschrijving: individueel € 6,00 en duo  
€ 12,00 (rijder + passagier). Dit is inclu-
sief koffie/thee + broodje frikadel of kroket.  
Deelname is op eigen risico. E-mail: info@
MTCdebourgondiers.nl. Voor meer info:

www.mtcdebourgondiers.nl

5 juni 11e toertocht 
MTC De Bourgondiërs

LIFE EDGE 
BOOMSTAMBLADEN

massief blad 5 cm massief blad 5 cm 

Match met poot 
naar keuze
vanaf 199

(hoek)bank
Div. maten/kleuren/stoffen. 

Elektrisch verstelbaar optioneel.
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599
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vanaf
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Salontafel

vanaf
349

Vloerkleed

vanaf
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Stoel 
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240x100cm 
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Loft 
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Zelfmontage Mango 
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en ø140en ø140en ø140en ø140

ø150
399

Gratis plaid 
Bij aankoop van 
een bank op=op

Gratis plaid Gratis plaid Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid Gratis plaid 

TIP
Stinn

Salontafel
Set van 3 

369
189

Nobby
Set van 3 of los 
in 3 kleuren; 
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p.st. 
vanaf

69

Acties zijn geldig t/m 31 mei 2022 
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kast

155cm 155cm 
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499
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Zoë
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slechts
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Guus
dressoir
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999

799
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Div. maten/kleuren/stoffen. 

(hoek)bank
Div. maten/kleuren/stoffen. 
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Elektrisch verstelbaar optioneel.
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1499

Salontafel
Vloerkleed

Jubileum deals

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

op=op
199

BLADEL - Sinds de opening van het Speel-
bos in Bladel zijn er alweer 10 jaar voorbij. 
Er wordt door de kinderen uit Bladel en 
(verre) omstreken nog steeds druk ge-
speeld. Met de twee waterpompen en het 
slingertouw als absolute favorieten, en 
natuurlijk de talrijke houten bosfiguren die 
overal verspreid staan.

Het Speelbos wordt al die jaren maandelijks 
onderhouden door een ploeg vrijwilligers, 
zodat alles veilig en netjes blijft. Namens alle 
kinderen willen we hen natuurlijk hartelijk be-
danken voor hun inzet.

Speelbos ’t Slingerpedje is altijd open om te 
spelen of om doorheen te wandelen. Maar 
op zaterdag 21 mei tussen 13.00 en 16.00 
uur is iedereen extra welkom. Er zal dan in 
Blokhut de Piramide (bij het Slingertouw) 
limonade, koffie, thee en een versnapering 
beschikbaar zijn. Voor de jeugdige bezoeker 
is er ook een klein aandenken (zolang de 
voorraad strekt).

Ook Zazu&Co zal met verschillende roofvo-
gels aanwezig zijn. Er is de gelegenheid om 
tegen een kleine vergoeding met de vogels 
op de foto te gaan, maar voor de eerste 25 
kids is de foto gratis!

Speelbos ’t Slingerpedje is gelegen aan de 
Tipmast in Bladel.

Speelbos 
’t Slingerpedje 
viert 10-jarig 
bestaan

LAGE MIERDE - Ter ge-
legenheid van het 60/62-
jarig jubileum van KBO 
Lage Mierde zullen de Pa-
relmuzikanten op zondag 
22 mei een concert geven 
in De Ster, De Houtert 6 in 
Lage Mierde.

Dit concert is voor iedere belangstellende bij 
te wonen voor de entreeprijs van € 5,-. Het 
begint om 13.30 uur en de zaal gaat om 13.00 
uur open. Voor Lage Mierdse KBO-leden is 
de entree gratis.

De Parelmuzikanten is van oorsprong een 
Oisterwijks blaasorkest en bestaat inmiddels 
42 jaar. Speelde het orkest in het begin alleen 
Egeländer muziek, op dit moment is het re-
pertoire danig veranderd. Zij spelen nu een 
scala aan muziekstijlen, waarbij de Böhmi-
sche muziek niet vergeten wordt. Allerlei 

genres passeren de revue bij een optreden: 
arrangementen van James Last, Billy Vaughn 
en Fats Domino maar ook de tango’s van Ma-
lando en de licht klassieke walsen van Johan 
Strauss. Diverse nummers worden onder-
steund door zang en diverse talen: een Itali-
aanse O Sole Mio, een Spaanse Clavelitos of 
een Griekse Eleni, het kan allemaal. Het spe-
len van wisselende muziekstijlen geeft fleur 
en kleur aan het orkest; het is de kracht van 
het orkest. Veel variatie en voor elk wat wils. 
We kunnen met zekerheid stellen dat de Pa-
relmuzikanten ‘Kleurrijke Muziek’ vertegen-
woordigen.

KBO Lage Mierde is van mening dat dit op-
treden van de Parelmuzikanten een passen-
de invulling is voor het jubileum en wil graag 
iedereen van harte welkom heten in De Ster.
Wilt u dit concert bijwonen, dan opgeven bij 
Sjaan Boerenkamp, tel. 013-5092377 en Femy 
Vriens, tel. 013-5091982 (na 18.00 uur).

Optreden Parelmuzikanten ter gelegenheid 
van 60-jarig jubileum KBO Lage Mierde
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Als geïnteresseerde in wat is geweest en 
hoe het zo ver is gekomen, lees en hoor ik 
graag de verhalen van Geert Mak. Hij be-
nadert de geschiedenis vanuit de gewone 
mensen. We zijn zo geneigd de geschie-
denis alleen te koppelen aan landelijke en  
internationale zaken. Geschiedenis is even-
zoveel het verhaal van de gewone mensen. 
Daarmee verklaar je ook veel beter het ont-
staan en de groei van dingen waar je zelf in 
het heden mee wordt geconfronteerd. 

Vooral Geerts verhaal over de vader van 
Aydin laat me moeilijk los. Het verklaart 
voor mij de invloed van het omgevings- 
gedrag van mensen op jezelf. Aydins vader 
was een Iraans vluchteling. In zijn geboor-
teland was hij een overtuigd communist. 
Hij moest vluchten toen in Iran de geeste- 
lijkheid de leiding kreeg en geen andere 
overtuiging duldde dan die van hen. Hij 
was zijn leven niet meer zeker en vluchtte  
met zijn familie naar Oezbekistan. Daar 
werd het gezin geconfronteerd met de 
uitwerking van het communisme. Het was 
een enorme teleurstelling. Het volk had te 
handelen naar de instructies van Moskou. 
Het was een regelrechte dictatuur. Dat was 
volgens de vader niet het echte commu-
nisme waarin het volk centraal staat. Vader 
besloot te vluchten naar Europa. Het eind-
punt was Denemarken. 

Aydin was een peuter toen het gezin zich 
vestigde in Denemarken. Hij volgde het 
Deense onderwijs tot en met het gymnasi-
um. Hij hoorde in die scholengemeenschap 
tot de kleine groep immigrantekinderen die 
perfect Deens sprak. 

Toen kwam de aanslag in New York. Aydin 
werd ineens beschouwd als moslim ook al 
was hij helemaal niet religieus opgevoed. 
Hij werd met de nek aangekeken. Diezelfde 
ervaring hadden ook de andere immigran-
tenkinderen. Ze werden daardoor aange-
wezen op elkaar. Sommigen gingen zich 
afzetten tegen die behandeling en werden  
ineens fanatiek moslim en in staat tot  
extreme daden. Zij hadden geen echt 
weerwoord op de veranderende houding 
van de omgeving. Het riep weerstand 
op. Vrienden bleken geen vrienden meer, 
een baan krijgen werd moeilijk, je werd  
beschouwd als een persoon die je in de 
gaten moet houden ook al spreek je per-
fect dezelfde taal als je omgeving en nau-
welijks de taal van je geboorteland. De 
omgeving en de omstandigheden duwden 
Aydin in een bedenkelijk hokje. 

Dit volksgedrag is een voorbeeld en het 
gebeurt nog dagelijks. Chinezen over de 
hele wereld werden beschouwd als de ver-
oorzakers van de Corona ellende. Al wonen 
ze al generaties lang in een ander land zij 
krijgen de schuld van de pandemie. Het 
lijkt erop dat een hele grote groep mensen 
alleen kunnen leven met een vijandbeeld 
om daardoor een bepaalde status te be-
reiken in de wereld. Of je nu wilt of niet, 
je moet je daartegen gaan verdedigen. Er 
zijn personen die daardoor extreem gedrag 
gaan vertonen en ja, je mag in alle redelijk 
de vraag stellen in hoeverre de omgeving  
daaraan deels schuldig is. We stoppen 
soms mensen wel heel gemakkelijk in een 
hokje. Als je even dieper nadenkt, weet je 
dat een mens niet in één enkel hokje is te 
plaatsen, laat staat een hele volksstam of 
generatie. 

Dick Bos

Hokjesgeest

column

BLADEL - Zoekt u een lieveling? Dan moet 
u naar de Floriaan in Bladel, daar hangt ie. 
Een mooie vlinder met die naam en nog 
veel meer. 

Meteen als u binnen komt in de Floriaan  loopt 
u tegen een wand met een grote eikenboom. 
Ook dit is een product van Ernest. Verder 
kunt u weer genieten van zijn laatste werk en 
wat bekender werk. Hij legt uit hoe zijn foto’s 
zijn opgebouwd. Een vage voorgrond, met 
daarachter zijn onderwerp heel scherp en 
dan weer een vager wordende achtergrond. 
Zo bouwt hij aan diepte in zijn werk. Dit zijn 
beeldelementen om een goed schilderij op te 
bouwen. Toch is dit een foto alsof hij het zelf 
geschilderd heeft. Als hij iets moois tegen-
komt en het licht is niet zoals hij het wil, dan 
komt hij terug tot het licht naar zijn zin is om 
het op beeld vast te leggen.

Ernest Kox is de natuurfotograaf van de Kem-
pen. Al vele jaren verbetert hij zijn foto’s tot in 
de perfectie. Exposeren doet hij op verschil-
lende locaties. Het werk geeft een variatie van 
wat er in de natuur te zien is, van sneeuw-
klokjes, paardenbloem en dopheide, tot rood-
borstje, kwikstaart en een konijntje. Allemaal 
foto’s uit de Kempen waarin wij wonen. Het 
is een kwestie van geluk wat je tegenkomt in 
de natuur als je maar om je heen kijkt.  Ernest 
ziet het en legt het vast voor ons. 

Wij hoeven maar te gaan kijken in de Flori-
aan, de Wielewaal en Huize Kempenland,  
Rondweg in Bladel. 

De tentoonstelling is in mei, juni en juli te zien. 
Openingstijden beide huizen is van 09.00 tot 
19.00 uur. In de Floriaan kunt u ook nog een 
kopje koffie drinken.

Fototentoonstelling van Ernest Kox 
in de Floriaan en Huize Kempenland

In oktober 2021 
hebben 18 initia-
tiefnemers (3 uit 
iedere kern van 
onze gemeen-
te) een bijdrage 
ontvangen om 
hun leefbaar-
heids-idee te 
verwezenlijken. 

Langzaamaan krijgen de plannen steeds 
meer vorm: er worden stichtingen opgericht, 
samenwerkingen aangegaan, vrijwilligers ge-

zocht, datums vastgelegd en vergunningen 
aangevraagd. Regelmatig lichten we een idee 
uit en zetten we het in de schijnwerpers. Van-
daag is dat ‘Samen tuinen Aan den Hofpad’ 
uit Vessem.
 
Samen tuinen Aan den Hofpad
Met veel enthousiasme motiveerden de be-
woners van Aan den Hofpad uit Vessem hun 
idee om samen te gaan hovenieren afgelo-
pen oktober op het kermisterrein in Vessem. 
En met resultaat, want de jury kende maar 
liefst € 1546,- toe aan dit initiatief. Verschil-
lende ideeën om dit bedrag zo goed mogelijk 
te besteden passeerden sindsdien de revue 
tijdens het wekelijkse koffiemoment in de 
huiskamer. Er kwamen onder de koffie zoveel 
ideeën naar voren dat er besloten werd om 
een ‘bewonerstuinwerkgroep’ op te richten: 
Miet, Jan, Harrie en Joke nemen hierin het 
voortouw en Annemarie Sanders, hovenier, 
denkt en doet vrijwillig met hen mee. 

Na diverse wandelingen door de binnentuin 
is nu het idee om stenen bakken op hoogte 
te maken, zodat iedereen mee kan doen. Bij-
voorbeeld ook de bewoners van verzorgings-
huis Groenendaal met wie de binnentuin ge-
deeld wordt en die vaak iets minder mobiel 
zijn. Ook is er samenwerking gezocht met het 
Pius X-College. Zo wordt gekeken of leerlin-
gen de bakken kunnen maken. ‘Oud is goud’ 
is daarbij de slogan, want wat een (tuin)wijs-
heid en ervaring wordt er hier gedeeld!

Initiatieven uit Krachtige Kernen 
krijgen vorm



9 13 mei 2022

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
WWW.STAPPAERTS-MODE.NL
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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!

  WIST
     JE 
DAT...?

... de uitvinder 
van de frisbee nu 

zelf een frisbee is? 

Walter 
Frederick Morrison 
vond de frisbee 

in 1948 uit 
en noemde hem de 
Pluto Platter. 

Toen hij overleed 
liet zijn familie 
hem cremeren en 

van zijn as 
een frisbee maken.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Een dikke duim omhoog voor iedereen die mijn vrouw/
oma zo snel en adequaat te hulp schoten in een levens-
bedreigende situatie. Mede dankzij jullie inzet is ze nog 
steeds bij ons. Hartstikke bedankt!

Fam. van Gestel

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

Een dikke duim omhoog voor alle mensen die de petitie 
getekend hebben tegen de komst van een milieustraat 
op het KBP in Hapert, op minder dan 200 meter van 
een woonwijk. Chapeau! Vereniging DNW Hapert is u er 
dankbaar voor.

Vereniging DNW Hapert

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

Een duim omlaag voor de hondeneigenaar die zijn hond 
heeft staan borstelen op het evenemententerrein de 
Dorpsakker (gildeweide) in Lage Mierde. Hij of zij heeft 
alle hondenhaar laten liggen bij de picknickbank, waar 
veel fietsers gebruik van maken. Dit is erg onsmakelijk. 
Ik zou hem/haar willen verzoeken dit op te ruimen. Wij 
willen het graag netjes houden!

Gebruikers evenemententerrein en gildeweide

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog
de

 d
ui

m

REUSEL - Op maandag 23 mei is er een 
avondbijeenkomst van Parkinson de Kem-
pen in D’n Aachterum, Korenbocht 50 in 
Reusel. De zaal is vanaf 19.00 uur open.

Op deze avond komt mr. H. Van Voskuijlen 
een aantal belangrijke zaken toelichten die 
te maken hebben met het testament. Regel 
de zaken op tijd, zodat de achterblijvers niet 
met vraagtekens en nog meer ellende blijven 
zitten. In een testament regel je hetgeen na 
je overlijden moet gebeuren met je vermogen 
en wie een en ander moet gaan regelen.

In een levenstestament regel je het juist voor 
de periode vanaf nu tot aan je overlijden, voor 
als je het zelf niet meer kunt door geestelijke 
of lichamelijke problemen. Dit om te voor-
komen dat een kantonrechter het vermogen 
onder bewind moet zetten, een mentor aan 
moet stellen voor het geestelijke en het me-
dische deel of een curator moet benoemen.

Tijdens de lezing wordt uitleg gegeven over 
hetgeen in een testament en in een leven-
stestament geregeld kan worden. Zoals altijd 
zijn ook partners en begeleiders van harte 
welkom. Koff ie, thee en wat lekkers staan 
voor u klaar. In verband met de organisatie 
van de avond willen wij dringend vragen u 
voor 20 mei op te geven met hoeveel men-
sen u komt. Dat kan via het contactformulier 
op onze website of op parkinsondekempen@
outlook.com. Tot maandag 23 mei!

www.parkinsondekempen.nl

Avondbijeenkomst 
Parkinson 
de Kempen

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
 d

ui
m

Kienen in Reusel
niet meer van 

start!
REUSEL - Omdat we al 2 jaar niet heb-
ben kunnen kienen i.v.m. corona, willen 
wij jullie langs deze weg laten weten 
dat het kienen op woensdag- en don-
derdagavond niet meer van start gaat.

Graag willen wij jullie als kieners hartelijk 
bedanken voor jullie jarenlange steun en 
aanwezigheid. Ook De Wekker in Reusel 
bedanken wij voor het beschikbaar stel-
len van hun zaal.

Kienverenigingen 
Woensdag en Donderdag Reusel

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.

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.

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl
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Vrijwilliger spreekt Nederlands 
met anderstaligen
Een enthousiast team van Samenspraak de 
Zaligheden begeleidt anderstaligen om de 
Nederlandse taal te beoefenen. Nu er uit  
Oekraïne vluchtelingen bij zijn gekomen, is 
er behoefte aan uitbreiding van de teams in  
Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden.

Bent u geïnteresseerd in andere culturen,  
spreekt u behoorlijk Nederlands (geen  
dialect), heeft u geduld en wilt u uw steentje 
bijdragen? 

Neem dan contact op met Dolly van Rossem 
via e-mail samenspraakdezaligheden@gmail.
com of bel 06-11801722 . Er volgt altijd een  
intakegesprek en u wordt begeleid tijdens 
het werk.

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

Vrijwilliger bij huize Moors in 
Bladel
Als vrijwilliger werk je in een sfeervolle en 
liefdevolle omgeving waarbij je écht tijd en 
aandacht hebt voor de bewoners. Dit kan op 
allerlei manieren: een wandeling, een luiste-
rend oor voor een bewoner, het samen lezen 
van een tijdschrift, het samen genieten in het 
zonnetje, iets creatiefs ondernemen, houtbe-
werking, een taart bakken of iets heel anders.

Voor iedere bewoner bieden we activiteiten 
naar wens. Kun je goed luisteren, onderneem 
je graag iets met de bewoners en bezorg je ze 
zo geluksmomenten? Neem dan contact op 
met Caroline Verhoeven, tel. 088-1500410 of 
e-mail contact@comfor.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

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

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

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl kunt u bij ons terecht. 

in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Weggooien is zonde
Repair Café in Bladel

Op dinsdag 17 
mei  van 13.00 tot 
16.00 uur staan 
onze reparateurs 
weer klaar om u 
te helpen met het 
repareren van uw 
defect apparaat, 
uw messen (m.u.v. 
kooimaaiers)  te 
slijpen, uw fiets 

na te kijken, uw kleding te herstellen dan 
wel verstellen enz. enz.

Iedere 3e dinsdag van de maand is het  
Repaircafé van Het Kompas open. U vindt het 
Repair Café aan de Torendreef 20 te Bladel. 

Heeft u vragen, bel 0497-385069, kijk op onze 
website of mail naar info@kompasbladel.nl

www.kompasbladel.nl

INTERIEURVERZORGSTER (20-24 uur)
Voor een particulier woonhuis in Bladel zijn wij op zoek naar een interieurverzorgster/
was- en poetshulp. Krijg jij energie van een schoon huis en kun je zelfstandig werken, 
reageer dan via onderstaand emailadres of Whatsapp.

 
TUINMAN (40 uur)
Voor het groen onderhoud bij een particuliere woning in Bladel zijn wij op zoek naar 
een allround tuinman. Alle voorkomende werkzaamheden in en rondom de tuin zijn je 
passie, je hebt verstand van vijvers en groen. Ben jij zelfstandig en bij jij degene die 
enthousiast wordt als alles in bloei staat? Reageer dan via onderstaand emailadres of 
Whatsapp.

E-mail a.lunenburg@dsg.nl of Whatsapp 06 14 49 52 57

Beumo Bazaar 

Buurtvereniging de Beumo organiseert 
op zaterdag 21 mei van 10.00 tot 17.00 
een marktverkoop op het grasveld bij 
basisschool de Torelaar in Reusel.

Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl



1213 mei 2022Op Weg VAKGARAGE
MINK

A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

Vertrouwd dichtbij

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

DEURNE - Wie zijn wij? Poetszorg is een 
familiebedrijf gespecialiseerd in huishou-
delijke ondersteuning. We houden het 
graag zo simpel mogelijk. Onze kracht zit 
in onze eigen natuur- en milieuvriendelijke 
poetsmiddelen. 

Hierin zijn wij uniek in Nederland en daarmee 
behalen we het gewenste resultaat en zijn we 
er met aandacht voor de klant. Zo blijft er tijd 
over voor het sociale aspect, zoals een goed 
gesprek en een kopje koff ie. Dat is wat ons 
speciaal maakt. Onze huishoudelijke hulpen 
noemen wij koff iepoetsen en zij zijn echte 

mensen-mensen. We staan voor werken met 
een smile.

Snel hulp 
Poetszorg concentreert zich op huishoudelij-
ke ondersteuning en wil daarin de beste zijn. 
Andere zorg zoals verzorging, verpleging of 
begeleiding wordt niet geleverd. Deze speci-
alisatie leidt er toe dat Poetszorg snel onder-
steuning kan bieden. 

Mensen-mensen
Bij Poetszorg werken mensen-mensen die 
conform CAO worden betaald. Zij zijn sociaal 

en weten van aanpakken. Vaste hulpen uit 
de buurt, die wekelijks op een vast tijdstip 
komen helpen. Poetszorg is altijd op zoek 
naar toppers die als koff iepoets aan de slag 
willen in de gemeente Waalwijk.

Dankbaar werk
Zoek jij dankbaar werk in de huishoudelijke 

ondersteuning? Maak dan kennis met Poets-
zorg, poetsen met een praatje. 

Kijk voor meer informatie op onze website 

www.poetszorg.nl 
of bel naar 

085-0761100

Poetszorg, 
poetsen met een praatje
Wmo-organisatie voor hulp bij het huishouden

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

ALLROUND TIMMERMAN en/of VOORMAN

die met ervaring, vakmanschap, zelfstandigheid en humor onze uiteenlopende projecten mee gaat realiseren
bel of mail ons voor een afspraak of voor meer informatie

Industrieweg 10    info@boerekamp.nl
5531 AD  Bladel    www.boerekamp.nl
0497 514 284

Bouwbedrijf Boerekamp bv
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Wij zijn een middelgroot familiebedrijf dat al meer dan 25 jaar staalconstructie 
produceert voor woningbouw, industriepanden & stallenbouw. Wij hebben 
een werkweek van 40 uur en op vrijdagmiddag ben je vrij. Wij bieden een 
arbeidsovereenkomst conform CAO kleinmetaal.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
✔ Constructiebankwerkers / Lassers
✔ BBL-leerling constructiebankwerkers / Lassers
✔ ZZP-ers werkzaam als constructiewerker / Lassers

GEZOCHT: GEZOCHT: 
constructiebankwerkers

V.W.M Staalbouw B.V.  •  Sigarenmaker 13  •  5521 DJ Eersel  •  T: 0497-513568  •  www.vwmstaalbouw.nl

Ben je geïnteresseerd 
of wil je meer informatie? 
Bel of app met Sam van Woerkum: 
0497 513 568 / 06 511 270 91

dat werkt super
bij jan linders!

Wij zoeken
hulpkrachten

iets nieuws?
dit is je kans!

toe aan
werkenbij.janlinders.nl

Het voordeel van het zuiden
000149749 TL JAN sandwichborden-werving-personeel-wk05-2022 hulpkracht-algemeen sandwichbord-650x1000.indd   1000149749 TL JAN sandwichborden-werving-personeel-wk05-2022 hulpkracht-algemeen sandwichbord-650x1000.indd   1 11-02-2022   12:1711-02-2022   12:17

Groei mee met La Serra!

Laat jij met jouw kennis  
het La Serra team groeien en bloeien?

Dan is onze vacature

Meewerkend voorman
jou op het lijf geschreven! 

Kijk voor meer informatie op www.laserra.nl

Lange Voren 45
5541 RS Reusel

Telefoon 0497 64 16 44

www.rijschoolreniers.nl

• Auto
• Motor 
• Aanhangwagen
• Anti-slip 
• Theorie

Rijinstructeur  
categorie B 
Loondienst of freelance ZZP (m/v) 
Of wil je opgeleid worden voor rijinstructeur B
• Fulltime 36 of 40 uur
• Parttime

Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie binnen een stabiele en professionele  
organisatie met een prettige werksfeer en passende arbeidsvoorwaarden.  
Je bent in het bezit van het instructiebewijs B.  
Wil je bij Rijschool Reniers werken maar nog geen instructiebewijs B? 
Wij verzorgen ook stage trajecten voor het instructiebewijs. Het is ook mogelijk om via ons een 
opleiding voor rijinstructeur B te volgen. Wij informeren je graag naar de mogelijkheden.

Functieomschrijving
- Je bent in het bezit van het instructiebewijs B (wij verzorgen ook stage trajecten met een 
   dienstverband).  
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  
- Je bent enthousiast en je hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan.  
- Het hebben van meerdere instructiebewijzen is een pre, of er voor opgeleid willen worden.  
- Een tegemoetkoming van jouw gemaakte scholingskosten. 

Waarom: Rijschool Reniers is al meer dan 55 jaar een begrip in de Kempen: 
- Gezellig en gemotiveerd team; 
- Doorgroeimogelijkheden; 
- Goede salariëring conform functie; 
- Moderne voertuigen; 
- Goede arbeidsvoorwaarden.

Reageren via
mobiel: 06-54277474 
mail: petra@rijschoolreniers.nl 
t.a.v. Petra Heijnemans
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Relatiegeschenken - Werkkleding - Merchandising

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 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.

VOGELBEURS
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00. U kunt vogels 
aanschaff en en te koop aanbieden. 
Er zijn meerdere handelaren aanwezig.

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. 

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

WANDELING LANGS DE 
BOVENLOOP VAN DE RUN
Start: Berkterbeemden 10, Bergeijk.
Tijd: 11.00 uur. De Run-boeren nodigen 
je graag uit voor een wandeling langs 
de stroom, met koff ie bij Koetje Kaat.

FARM FAIR
Locatie: Tussen Koe & Kroonluchter, Beerse-
weg 7, Diessen. Tijd: 11.00 uur. Gratis entree.
Gezellige markt op boerenerf met diverse 
kraampjes en landelijk terras met 
homemade lekkers!

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!

ZONDAG 5 JUNI 

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: camper-
plaats De Spekdonken. Aanvang: 11.00 uur. 
Aanmelden voor 3 juni: deelname@brabant-
sekempen.eu (vermeld: Koff ie 1/6).

ZA. 18 T/M DI. 21 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: veld bij de molen, Hapert.

VR. 24 T/M ZO. 26 JUNI

INTERNATIONALE BESTRONICS
ACHT VAN BLADEL
Locatie: Ronddeel 12, Bladel. Tijd: 16.00 uur, 
Markt, Bladel. Gratis entree. Internationale 
wielerwedstrijd voor junioren.

DI. 26 T/M VR. 29 JULI

FIETSVIERDAAGSE BLADEL
Start: Restaurant ‘t Nekkermenneke, Groot 
Terkooijen 6, Bladel. Kosten: € 3,50 per dag of 
€ 12,50 voor 4 dagen. Tijd: 09.30 uur. 4 dagen 
mooie routes door de Kempen fietsen. Keuze 
uit 35 of 65 km met pauzeplaats. 

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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Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand mei

Lara 
adult

10 kg. 
nu vanaf

24,99

DCM Vital 
Green

Happy life 
adult

Flexi Classic 
Tape

10 of 20 kg. nu 

20% korting

Green
nu voor

32,99

20% korting
in verschillende kleuren en maten verkrijgbaar

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  
www.teurlings-demulder.nl

24,

in verschillende kleuren en maten verkrijgbaar

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  

Flexi Classic 

20%
in verschillende kleuren en maten verkrijgbaar

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  

in verschillende kleuren en maten verkrijgbaar

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Hier 
verkrijgbaar!

Hoeveel 
rookmelders 
heb jij nodig?

Vanaf 1-7-2022 verplicht op elke verdieping

Hier 
verkrijgbaar!

Hoeveel 
rookmelders 
heb jij nodig?

Vanaf 1-7-2022 verplicht op elke verdieping

Hier 
verkrijgbaar!

Hoeveel 
rookmelders 
heb jij nodig?

Vanaf 1-7-2022 verplicht op elke verdieping

Hier 
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Vanaf 1-7-2022 verplicht op elke verdieping

HOOGE MIERDE - In het weekend van 27, 
28 en 29 mei zal zanggroep Nova weer een 
fantastische show vol zang, dans en enter-
tainment opvoeren in De Schakel in Hooge 
Mierde. 

De show getiteld ‘Night of the Stars’ staat 
volledig in het teken van de grootste super- 
sterren en zit vol bekende nummers van  
artiesten als Queen, Michael Jackson, ABBA, 
Bløf, Coldplay en meer. De nummers zijn in 
een uniek Nova-jasje gestoken en worden 
muzikaal begeleid door een fantastische live 
band. Kortom, een show voor jong en oud die 
je zeker niet wilt missen!

Op zondag 29 mei, om 13.30 uur, zal de band 
Vernice, in het voorprogramma van de show 
verzorgen, met hun prachtige meerstemmi-
ge, akoestische muziek.

De aanvang van de shows is op vrijdag en za-
terdag 20.00 uur en op zondag spelen we een 
matineevoorstelling om 14.00 uur. Kaartjes zijn 
te reserveren via WhatsApp (06-29750509) of 
mail (reserveren@nova-music.nl).
 
Wij hopen jullie te zien bij één van onze shows 
en we kijken ernaar uit om jullie na lange tijd 
weer te mogen voorzien van een avondje live 
muziek!

Zanggroep Nova presenteert 
nieuwe revue: ‘Night of the Stars’

BERGEIJK - Het boerenerf in de Hutten laat 
sporen zien van ruim 150 jaar boerenbe-
drijf. In de drie hoofdgebouwen uit 1860, 
1925 en 1950 zie je de ontwikkeling van het 
boerenleven tot 1970. Daarna stond de tijd 
in de Hutten stil. Er werd nog wel gewerkt 
maar nauwelijks meer vernieuwd en dat is 
precies wat de Hutten zo uniek maakt. Je 
kijkt er terug in de tijd.

8 bands op 2 podia
In die retrospectieve ambiance wordt ieder 
jaar op de derde zondag van september 
het festival ‘De Nood een Deugd’ georgani-
seerd. De muziek die je er voorgeschoteld 
krijgt is bij het grote publiek doorgaans min-
der bekend maar daardoor altijd verrassend. 
Meestal muzieksoorten die hun oorsprong 
vinden in oude Amerikaanse muziek genres, 
zoals country, soul, rock ‘n roll, jazz, voodoo 
en swamppop. Inderdaad, ook genres voor-

komend uit een lange traditie. Dat maakt ‘De 
Nood een Deugd’ echter geen oubollig fes-
tival. In tegendeel, de organisatie is altijd op 
zoek naar nieuwe hedendaagse exponenten 
van deze stromingen.

Goeie muziek, lekker eten 
en altijd lekker weer
Gedurende de dag zijn er allerlei lekkere 
hapjes en drankjes en één van de in het oog 
springende specialiteiten van dit festival is 
dat de gastronomische ploeg tussen 18.00 en 
19.00 uur het gehele publiek in een keer van 
een avondmaaltijd voorziet. 

Deel van het programma is al bekend
Mercy John - de man die samen met Danny 
Vera ‘Roller Coaster’ schreef – zal voor de 
derde keer met zijn band op het festival te 
zien zijn. Kort na de zomer komt zijn nieuwe 
album ‘Nights on Fire’ uit. Daar zal hij zeker 
het een en ander van ten gehore brengen.
Hillbilly Hayride, de uit Someren en omstre-
ken afkomstige punky bluegrass band, zal het 
festival kleuren met hun vrolijke footstompin’ 
hillbilly muziek. Stephanie Struijk brengt met 
haar trio - met Bernhard Gepken (gitaar) en 
Reyer Zwart (contrabas) - haar altijd warme 
Nederlandstalige songs. En vers van de pers 
is het optreden van de Amerikaanse coun-
try-rootszangeres Hannah Alderidge, die net 
in die week op tour is met haar gitarist Gustav 
Sjödin en graag naar ‘De Nood een Deugd’ 
komt. De rest van het programma wordt later 
aangekondigd.

Wil je komen, stuur dan even een mailtje naar 
marlies@dehutten.eu. Wil je op de hoogte 
blijven van het programma like ‘De Nood een 
Deugd’ dan even op Facebook. 
 
Datum: 18 september. Aanvang: 12.00 uur.  
Locatie: Hutten 2 in Bergeijk.

Festival ‘De Nood een Deugd’
Boerderijfestival uitgegroeid tot muziekfeest voor fijnproevers

VERMAAK
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

Op Weg

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!

 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 5950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  3 DRS  AIRCO GRIJS 2011 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2011 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3150
TOYOTA  IQ  3 DRS  AIRCO ROOD 2009 3150
TOYOTA  AYGO  5 DRS.  AIRCO WIT 2013 3950            
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN  2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS BLAUW 2001 1150
VW  FOX    3 DRS.  PS GRIJS 2009 3150

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

SPORTIEF

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

VANAF
€ 2599,-

Trek Verve 2+ 
•  Sportief lichtgewicht E-bike met alu 

frame
•  Zeer krachtige Bosch Performance 

middenmotor 65Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 

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

Direct uit voorraad leverbaar!!

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Terug van weggeweest: twee 
beachvolleybalvelden op het parkeerter-
rein van vv Bladella. Wegens enorm suc-
ces was er geen andere optie dan weer 
150 kuub zand te laten storten en de vele 
liefhebbers van dienst te zijn. De velden 
zijn voor iedereen, niet alleen voor leden 
van de volleybalclub. Wel even reserveren 
graag.

Wegens succes herhaald
Ben van Roosmalen is heel enthousiast over 
de beachvolleybalvelden. “We hebben het 
vorig jaar een keer geprobeerd omdat voor 
het tweede jaar het grote Beachvolleybal-
toernooi op de Markt in Bladel niet doorging 
en omdat we vanwege corona niet binnen 
mochten sporten. Overigens: geen angst, dit 
jaar zijn we er weer hoor. We wilden mensen 

toch de gelegenheid geven om te beach-
volleyballen. Tegelijk waren we benieuwd of 
er überhaupt animo voor de sport is. Op de 
plannen van de ontwikkeling van de Egyp-
tische Poort staan namelijk nog altijd drie 
beachvelden ingetekend. Het succes was 
eigenlijk onverwacht maar verrassend hoog. 
Bijna van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
waren de velden bezet. We hadden geen an-
dere optie dan de zandwagens weer aan te 
laten rukken en sinds vorige week ligt er weer 
40 cm zand waarop gespeeld kan worden.”

Reserveren
De velden zijn voor iedereen maar vanwege 
het grote succes is reserveren noodzakelijk. 
“Dat kan via de website www.vcbladel.nl. Wie 
een reservering heeft, gaat voor. Is het veld 
vrij en heeft niemand geboekt, dan mag ie-
dereen er gebruik van maken. We willen de 
velden zo laagdrempelig mogelijk houden 
en sporten in het algemeen stimuleren. Mooi 
ook om te zien dat andere sportverenigingen 
de velden gebruiken voor hun training of ont-
spanning. Altijd leuk om een keer iets anders 
te doen. Beachvolleybal is geschikt voor jong 
en oud en gebleken is dat iedereen graag in 
het zand speelt, of het nu met een bal of een 
schepje is”, aldus Ben.

Laagdrempelig
Wie reserveert, krijgt alle praktische informa-
tie via de mail thuis. “We vragen in ieder geval 
om het veld bespeelbaar achter te laten; 
daarvoor zijn harken en scheppen aanwezig. 
Je moet je eigen bal meenemen. Toiletbezoek 
kan bij vv Bladella en ook in hun kantine ben 

je welkom voor een verfrissing of een kop 
koff ie. We gaan in ieder geval – nu nog - geen 
geld vragen voor het gebruik van de velden 
omdat we sporten in het algemeen zo laag-
drempelig mogelijk willen houden. We pro-
moten graag het volleybal maar vinden élke 
vorm van beweging goed en dus zijn de vel-

den er voor algemeen gebruik.” Wie zin heeft, 
kan alvast gaan oefenen voor het grote toer-
nooi op 18 en 19 juni op de Markt in Bladel. 
Die inschrijving is geopend en loopt hard; wil 
je meedoen, dan snel worden en naar de site

www.vcbladel.nl

Iedereen speelt graag in het zand
Twee beachvolleybalvelden op het parkeerterrein van vv Bladella

Ben van Roosmalen: “De velden zijn voor iedereen maar vanwege het grote succes is reserveren noodzakelijk. “Dat 
kan via de website. Wie een reservering heeft, gaat voor. Is het veld vrij en heeft niemand geboekt, dan mag iedereen 
er gebruik van maken. We willen de velden zo laagdrempelig mogelijk houden en sporten in het algemeen stimuleren. 
Mooi ook om te zien dat andere sportverenigingen de velden gebruiken voor hun training of ontspanning..”

BLADEL - Afgelopen jaar zijn we met 6 
deelnemers gestart met het spelen van 
‘walking tennis’. De deelnemers die hier 
aan deelnemen zijn super enthousiast over 
deze aangepaste vorm van de tennissport. 

De voornaamste verschillen met het reguliere 
tennis zijn:
- De ballen zijn iets lichter.
- Serveren doen we onderhands.
- De bal mag 2x stuiteren. 
- Spelen uitsluitend dubbelspelen.
- Tenniservaring is niet noodzakelijk.
- Tennisrackets zijn bij de club voorhanden.

We beginnen steeds met een korte warming 
up, waarbij we alle spieren die we gebruiken 
even losmaken. Daarna gaan we beginnen 
we met het inspelen, waarbij we proberen om 
tot goede slagenwisselingen te komen. Ver-

volgens gaan we in wisselende samenstellin-
gen partijtjes spelen. Na de training drinken 
we koff ie en buurten nog wat na. 

De trainingen vinden plaats op iedere don-
derdagochtend en we starten om 09.30 uur. 
De huidige deelnemers zouden het leuk vin-
den als het trainingsgroepje wordt uitgebreid 
met meer deelnemers. Er zijn nog voldoende 
banen beschikbaar op de donderdagoch-
tend. De trainingen worden geleid door enke-
le leden met een ruime tenniservaring. 

Hebt u interesse?
Kom een keer kijken op een donderdagoch-
tend en/of meldt zich aan voor een proef-
training. Aanmelden kan bij Phily Kuper 
(tel. 0497-384189) of  Cees van Hintum  
(06-29878165). Bij deze personen kunt u ook 
terecht voor nadere informatie.

Sportieve senioren gezocht bij VLTB Bladel
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Let op! Oplichters actief!
Wij krijgen verschillende signalen van inwoners en 
ondernemers in de gemeente dat zij worden 
benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, 
beweert namens de gemeente Bladel advertenties 
te werven voor het gemeentemagazine. Ook 
vragen deze bedrijven hoge prijzen voor een 
vermelding in de adressenindex (achterin het 
magazine). 

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en 
uitgegeven door Akse Media. Zij zijn momenteel 
nog niet begonnen met het werven van 
advertenties voor de gemeentegids. De 
voorzieningen in de adressenindex krijgen een 
gratis vermelding. Mocht u worden benaderd en 
twijfelt u of het over het echte gemeentemagazine 
gaat, vraag dan om identificatie en neem contact 
op met de gemeente Bladel (0497 - 36 16 36) of 
met Akse Media (0223 - 668877). 

Locatiewijziging Kermis Hapert 

Door de positieve ervaringen van de afgelopen twee jaar 
tijdens de kermissen in Bladel en Casteren is onlangs 
besloten om ook de kermis in Hapert (18 t/m 21 juni) te 
verplaatsen. Dit jaar en volgend jaar staat de kermis niet 
in het centrum, maar op het grasveld bij de molen in 
Hapert. 

Het scheiden van de horeca en kermis zorgde er in de 
andere dorpen voor dat de kermis gezelliger werd en dat 
er geen incidenten meer waren. Het organiseren van de 

kermis op deze locatie wordt beschouwd als een proef 
voor de jaren 2022 en 2023. 

Daarnaast zijn er in juni ook voor het eerst sinds 2019 
weer kermissen in Netersel en Hoogeloon. Omdat in 
deze dorpen de kermis en horeca niet met elkaar 
vermengd waren, zijn daar geen nieuwe locaties 
gekozen. De kermis in Netersel (4 t/m 7 juni) vindt dus 
gewoon plaats op het Carolus Simplexplein en de kermis 
in Hoogeloon (25 t/m 28 juni) op het Valensplein.

Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming sluit binnenkort! 
Aanvragen indienen in de periode van 1 februari 
tot en met 1 juni 2022
De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, 
die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te 
subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik 
van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel 
betekent het dat zij zelf afspraken moeten maken met 
een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die 
tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel 
wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen 
voor het volgen van één of meer cursus(sen). De 
subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een 
maximum van € 441,00 per cursusjaar. De totale 
uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet 
gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet 
overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over 
alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in deze 
situatie enigszins lager.

Controleer of uw docent op de docentenlijst staat
Daarom hanteren we een aantal voorwaarden waaraan 
docenten moeten voldoen. Alleen voor lessen bij 
docenten op deze lijst komt u in aanmerking voor 
subsidie. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de 
keuze voor een bepaalde docent, maar een deelnemer 
komt alleen in aanmerking voor subsidie als de 
cursus wordt gevolgd bij één van de docenten die op 
de overzichtslijst staan vermeld. Zo kunnen we het 
kwaliteitsniveau waarborgen. 
De overzichtslijst kunt u vinden op 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming. 

Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname 
aan muzikale en culturele vorming zijn nadere 
regels vastgesteld. Deze nadere regels en het 
aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: 
www.bladel.nl of opvragen bij de centrale balie in 
het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook 
digitaal invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag 
loopt van 1 februari tot en met 1 juni van het lopende 
cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode 
strikt gehanteerd moet worden door de gemeente. 
Aanvragen die te vroeg, te laat of niet volledig 
binnenkomen, worden afgewezen. 



19 13 mei 2022 Openbare besluiten uit 
vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 25 april 2022 de volgende besluiten 
genomen:

1e concept-perspectiefnota 2022
Kennis genomen.

Raadsmededeling Opnieuw Verbinden
De raad wordt geïnformeerd over de besluiten.

Regeerakkoord en jeugdzorg
Kennis genomen van de (mogelijke) financiële 
consequenties.

Toetreding GGD tot samenwerkingsconvenant 
Zorg- en Veiligheidshuis
Goedkeuring gegeven.

Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

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

Melding apv/bijzondere wetten 
gemeld

Hapert
•       Burg. Van Woenseldreef 37, organiseren van de 

Landelijke Jeugd Competitie door Tour en 
Wielerclub Het Snelle Wiel op 9 juli 2022; 

•       locatie Wielerclub het Snelle Wiel en 
mountainbikeparcours Dak van Netersel, 

organiseren van een Grote Prijs (GP) 
combinatiewedstrijd: tijdrit & XCO op 
10 juli 2022; 

•       De Pan en De Pals, organiseren van een 
sponsorwandeling met het Rode Kruis op 
26 mei 2022.

Bladel
•       gemeente Bladel, organiseren van een 

fietsvierdaagse op 26, 27, 28 en 29 juli 2022 en 
in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026; 

•       Doolandpark, organiseren van een 
volleybaltoernooi op maandagen in mei, 13, 20, 
27 juni en 11 juli 2022 en in de jaren 2023, 2024, 
2025 en 2026.

Gemelde milieumelding
Bladel
•       Rootven 4, starten van een timmerfabriek.

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend
•       Hulselseweg 17, bouwen van een nieuwe stal en 

emissiearm maken van bestaande stallen. Datum 
besluit: 03-05-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       De Kuil 8, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning.

Bladel
•       Emmaplein 15, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning.
•       Biezeveld 11, aanleggen van een uitrit
•       Pius X-straat 25, aanleggen van een inrit.

Verleende omgevingsvergunning
Hapert
•       De Wijer 21A, aanleggen van een inrit. Datum 

besluit: 02-05-2022.

Hoogeloon
•       Dyckmeesterstraat 17, wijzigen van de voor- en 

zijgevel van een woning. 
Datum besluit: 03-05-2022.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 19 mei 
2022. Deze vergadering is openbaar, begint om 19.30 
uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis 
te Bladel. U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen 
via www.bladel.nl/gemeenteraad. Hier kunt u ook de 
agenda en vergaderstukken inzien. 

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
•  Financiële kaderstelling perspectiefnota 2022 en 

begroting 2023
•  Ontwerpbegroting 2023 Gemeenschappelijke 

regelingen: 
   o  Samenwerking Kempengemeenten (GRSK), 
   o  Kempisch Bedrijven Park (KBP), 
   o Metropoolregio Eindhoven (MRE), 
   o Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB), 
   o GGD Zuidoost-Brabant, 
   o Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
•  Stichting Expertisebureau Risicobeheer en Verzekeren
•  Benoeming leden en voorzitters van raadscommissies 

en -gremia
•  Voorstel tot aanwijzing leden in besturen van 

gemeenschappelijke regelingen

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken op 

geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf 
minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om 
spreekrecht meldt u vóór de vergadering bij de griffier 
via griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497-361636.

Raadsvergadering op 19 mei 2022

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. 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



2013 mei 2022Vacature Verkoopadviseur
https://www.profita.nl/vacatures.html

2013 mei 2022Vacature Verkoopadviseur
https://www.profita.nl/vacatures.htmlMusterring compleet wonen

Profita presenteert: 

BANKEN HOEKBANKEN EETKAMERSTOELEN EETKAMERTAFELS SALONTAFELS WANDKASTEN en meer

Graag geven wij u persoonlijk interieuradvies op maat

Wandkasten en (TV)dressoirs

Banken en Hoekbanken

Eetkamers

uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur
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Ontdek onze
                     
collectie

€ 10,- korting
en ontvang

Sniederslaan 12A Bladel   
Nieuwstraat 24 Eersel 
www.durlinger.com 

Bekijk de actievoorwaarden 
op www.durlinger.com

Door Renate Pijnenburg

De Zonnebloem is altijd op zoek naar 
mogelijkheden om mensen met een be-
perking ‘gewoon’ mee te laten doen in de 
samenleving. Fietsen is daar een goed 
voorbeeld van. Maar wat als je zelf niet 
meer kunt trappen of afhankelijk bent van 
een rolstoel? Dan kun je vanaf nu ook ge-
woon mee op de fiets. Er zijn namelijk twee 
duofietsen afgeleverd bij de Floriaan, waar 
iedereen gebruik van mag maken.

Duofietsen
Het was prima fietsweer, op vrijdag 6 mei. 
Dat dacht ook Stichting Duofietsen Reusel 
die voor de gelegenheid even aanlegden met 
hun gasten bij de Floriaan, waar De Zonne-
bloem twee duofietsen in ontvangst mocht 
nemen van het hoofdkantoor. Duofietsen 
zijn er in een aantal vormen, de meest ge-
ziene fietst op dit moment is de fiets waar 
twee mensen naast elkaar kunnen zitten. Bij 
de Floriaan staan voortaan twee duofietsen 
waarbij voorop iemand in een rolstoel of een 
aparte stoel zit en de bestuurder achterop. 
Iets minder gezellig qua contact maar nood-
zakelijk als je met een rolstoel weg wilt.

Voor iedereen
Lilianne Aerts, voorzitter van De Zonnebloem 
afdeling Bladel vertelt: “Het hoofdkantoor van 
De Zonnebloem heeft de helft van de aan-
schafwaarde vergoed en wij moesten zelf op 
zoek naar een sponsor voor de andere helft. 

Die sponsor vonden wij in de VDL Foundati-
on. Daar zijn we heel dankbaar voor. De duo-
fietsen staan gestald bij de Floriaan maar zijn 
nadrukkelijk door iedereen te gebruiken. Het 
gaat op basis van reservering, tegen een klei-
ne vergoeding voor het onderhoud. Wil één 
van onze vrijwilligers met een cliënt weg, dan 
kan dat maar wil een zoon met zijn vader of 
moeder die in de Floriaan woont eropuit, dan 
kan dat ook. Binnenkort gaat in Bladel Stich-
ting Duofietsen van start en ook zij kunnen 
gebruik maken van de fietsen. Prachtig om 
deze samenwerking te zien ontstaan.”

Vertrouwen
Het eerste rondje is voor een bewoonster van 
de Floriaan. Vol vertrouwen geeft zij zich over 
aan Ad van Limpt, initiatiefnemer van Stich-
ting Duofietsen Reusel en penningmeester 
van De Zonnebloem. Na een paar rondjes 
komt ze stralend terug en als het stuur over-
genomen wordt door een andere vrijwilliger 
die de fiets moet leren kennen en ze nóg een 
rondje moet, vindt ze dat helemaal niet erg. 
Voor haar is het een manier om weer eens 
lekker naar buiten te kunnen en de omgeving 
weer eens goed te bekijken. Ook haar mede-
bewoner die in de andere fiets plaatsneemt, 
glundert van geluk. Dit is een prachtige 
mogelijkheid om meer onder de mensen te 
komen, een terrasje te gaan pikken of gewoon 
weer eens een andere omgeving te ervaren.

Vereerd
De vrijwilligers van De Zonnebloem zijn ver-

eerd dat zij de eerste fiets van het Nationaal 
Bureau in ontvangst mochten nemen. Dat de 
fietsen veel gebruikt gaan worden, staat als 
een paal boven water. Er wordt zelfs al voor-
zichtig gedroomd van de aanschaf van méér 

fietsen. Maar tot die tijd wordt genoten van de 
uitstapjes en worden alle fietspaden verkend 
in de wijde omgeving. De fietsen zijn – uiter-
aard – elektrisch en dat betekent dat er fijne 
afstanden mee afgelegd kunnen worden.

Op de fiets, zie je iets
De Zonnebloem ontvangt twee duofietsen

Het eerste rondje is voor een bewoonster van de Floriaan. Vol vertrouwen geeft zij zich over aan Ad van Limpt, initiatief-
nemer van Stichting Duofietsen Reusel en penningmeester van De Zonnebloem. Na een paar rondjes komt ze stralend 
terug en als het stuur overgenomen wordt door een andere vrijwilliger die de fiets moet leren kennen en ze nóg een 
rondje moet, vindt ze dat helemaal niet erg. Voor haar is het een manier om weer eens lekker naar buiten te kunnen.

ER OP UIT
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Pizzarol met Kip
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o rol vers pizza deeg
o 250 - 300 gr pulled chicken
o 5 el zoete chilisaus
o 2 bos uitjes
o 100 gr geraspte kaas
o Italiaanse kruiden

Verwarm de oven voor op 200°C.
Roer de chilisaus door de pulled
chicken en verdeel deze over het
pizzadeeg. Snijd de bos uitjes in
ringetjes en verdeel deze en de
geraspte kaas over de pulled chicken.

Rol het pizzadeeg op en bestrijk de
bovenkant met wat water en verdeel
er wat Italiaanse kruiden over.

Bak circa 15 min. in de
voorverwarmde oven en serveer de
rol in tweeën met een groene salade.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 2 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 25  min

100 gr geraspte kaas

Pizza is altijd een goed idee….. 
Door het deeg op te rollen en er 
pulled chicken in te stoppen heb je toch weer 
eens wat anders op tafel staan. 
Lekker makkelijk voor in het weekend.

Je kunt er natuurlijk ook bijvoorbeeld 
pittig gekruid gehakt in stoppen of 
een vega variant. Geef er je     eigen 
draai aan en maak er jouw  van.

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 

berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

VERMAKELIJK

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

Pizzarol met Kip
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o rol vers pizza deeg
o 250 - 300 gr pulled chicken
o 5 el zoete chilisaus
o 2 bos uitjes
o 100 gr geraspte kaas
o Italiaanse kruiden

Verwarm de oven voor op 200°C.
Roer de chilisaus door de pulled
chicken en verdeel deze over het
pizzadeeg. Snijd de bos uitjes in
ringetjes en verdeel deze en de
geraspte kaas over de pulled chicken.

Rol het pizzadeeg op en bestrijk de
bovenkant met wat water en verdeel
er wat Italiaanse kruiden over.

Bak circa 15 min. in de
voorverwarmde oven en serveer de
rol in tweeën met een groene salade.
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geraspte kaas over de pulled chicken.

Rol het pizzadeeg op en bestrijk de
bovenkant met wat water en verdeel
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Bak circa 15 min. in de
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Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

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

Geldig
t/m

31 mei  
2022
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Riva,
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BLADEL - Bent u op 
zoek naar een hobby 
die je het verdere leven 
niet meer los laat, dan 
is houtsnijden waar-
schijnlijk iets voor u. 
Een vraag als: ‘kun je 
dat voor mij maken’, 

komt vanzelf. In een vriendenclubje op 
maandagmorgen en op maandagavond 
zijn nog enkele plaatsen vrij om je artistie-
ke gaven te ontplooien. Het Kompas biedt 
je deze mogelijkheid aan.

Voor nieuwelingen heeft Het Kompas steek-
beitels, gutsen, burijnen, raspen en vijlen 
beschikbaar. Zelfs voor een stukje hout is 
eventueel te zorgen. Wanneer je later je 
eigen gereedschap hebt aangeschaft, wat 
natuurlijk niet eeuwig scherp blijft, hebben 
we professioneel slijpgereedschap, waar-
op gereedschap gratis geslepen wordt. Ook 
enthousiast geworden na dit verhaal maar 
toch vragen, neem dan even contact met Het 
Kompas of gebruik het contactformulier. Nog 
makkelijker, kom gewoon eens langs bij een 
van de groepen en kijk gewoon eens mee.

Wat doen wij?
Sociaal samenzijn en met plezier met hout-
snijden en beeldhouwen bezig zijn, waarbij 
en passant veel te leren valt over houtsnij-
werk, hout, vormgeving en gereedschap. Tij-
dens deze cursus kan er bijvoorbeeld een re-
liëf gesneden worden, een abstracte vorm in 
een mooi stuk hout, een figuratief beeld, een 
spiegellijst of een ornament voor een meubel.
Het Kompas biedt u nog veel meer. Voor 
meer informatie zie onze website of mail naar 
info@kompasbladel.nl. U kunt ook bellen: 
0497-385069.

www.kompasbladel.nl

Cursus houtbewerking
Avond 

Wandel 
Driedaagse 
in Vessem

VESSEM - Op woensdag 18, donder-
dag 19 en vrijdag 20 mei zal door Korf-
balvereniging Vessem de Avond Wan-
del Driedaagse in Vessem worden 
georganiseerd. 

Herinneringsmedailles 
We hebben mooie wandelroutes uit-
gezet om individueel of in groepen te 
wandelen. Op vrijdag zal om 20.30 uur 
de herinneringsmedailles en de diverse 
prijzen worden uitgereikt. U moet min-
stens 2 van de 3 dagen meewandelen 
om in aanmerking te komen voor een 
medaille. Aansluitend is er dan gelegen-
heid 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 kunnen alleen 
onder begeleiding van een volwassene 
deelnemen. 

Tijden
Start: tussen 18.00-19.00 uur. Locatie: 
gemeenschapshuis D’n Boogerd, Ser-
vatiusstraat 6 in Vessem. Sluitingstijd: 
21.30 uur. Inschrijfgeld: € 4,00 p.p.  1 dag 
meelopen, dan betaalt u € 2,00.
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Cultureel erfgoed spreekt tot de verbeel-
ding. Mensen raken geboeid door verhalen 
die in hun eigen omgeving gespeeld heb-
ben. Hoe vind je die schat aan informatie 
en hoe maak je ze toegankelijk? Wat kun 
je er verder mee? Wij zijn benieuwd naar 
jullie ideeën.

De inleiding wordt verzorgd door Akke de 
Vries en Ineke Strouken.  Beiden hebben zich 
in deze vragen verdiept en zij houden zich er 
dagelijks mee bezig. Kom je meepraten over 
cultuur en verhalen van je eigen omgeving? 
Monique en Ria nodigen ieder die zich be-
trokken voelt uit om mee te doen. Wel even 
aanmelden (maximum aantal deelnemers). 

• Dinsdag 17 mei, van 10.00 tot 12.30 uur
•  Grandcafé ‘De Beerze’, Doornboomstraat 

22, Middelbeers
• E-maill: deelname@brabantsekempen.eu   
  (vermeld: koffie 17 mei)

BERGEIJK - Is dit het moment voor een 
warmtepomp? Is mijn huis geschikt voor 
zonnepanelen? Is het slim om elektrisch te 
gaan rijden? Al deze vragen en meer wor-
den beantwoord op de Energie@Wonen 
Expo op zaterdag 21 mei, van 10.00 tot 
16.00 uur, op ‘t Hof in Bergeijk.

KempenEnergie is dé energievereniging op-
gericht door trotse Kempenaren die streven 
naar een duurzame Kempen. Deze non-profit 
organisatie wil het mondiale klimaatprobleem 
lokaal aanpakken en onafhankelijk worden 
van de commerciële energieleveranciers. 

Door lokaal in actie te komen zorgt Kempen- 
Energie voor een schonere woonomgeving 
waar u als Kempenaar de vruchten van plukt. 
Lokale energieopwekking zal ervoor zorgen 
dat de zeggenschap en de opbrengsten in de 
regio blijven en ten goede kunnen komen aan 
de leefomgeving in de Kempen. 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan een 
duurzame Kempen? Op zaterdag 21 mei 
komen lokale, duurzame bedrijven bij elkaar 
om hierover al u vragen te beantwoorden op 
de Energie@Wonen Expo. De tweede editie 
van deze expo zal plaatsvinden op en rondom 
’t Hof in Bergeijk, waar u ook lezingen kunt 
bijwonen en demonstraties kunt bewonderen. 

Benieuwd welke bedrijven aanwezig zul-
len zijn? Neem dan een kijkje op de Face-
book-pagina van de Energie@Wonen Expo of 
op www.kempenenergie.nl/expo. Ook aan de 
kinderen is gedacht. Zij kunnen terecht in de 
Ontdekfabriek waar ze spelenderwijs kennis 
kunnen maken met het opwekken van ener-
gie. Bouw mee aan een zelfrijdend autootje 
en reserveer alvast jouw plek via www.deont-
dekfabriek.nl/nieuws/energiewonen-expo. 
De jongsten kunnen bouwen in de bouwhoek 
om zo hun eigen schuilplekje te maken.

Daarnaast kunt u terecht bij verschillende ho-
recazaken rondom ‘t Hof. Na een hapje en een 
drankje zult u weer genoeg energie hebben 
om de stands verder te bezoeken of een ritje te 
maken in een van onze elektrische deelauto’s. 
Geheel gratis kunt u langskomen op de Energie 
@Wonen Expo in Bergeijk. Tot dan!

De Energie@Wonen Expo wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de gemeente Bergeijk en 
Rabobank de Kempen.

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

OPENINGSTIJDEN
Zondag van 10.00 - 16.00 uur 

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan
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Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658
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klanten trouw en zorgt ervoor dat alle producten op een zo veilig mogelijke manier 
gekocht kunnen worden.
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opgebouwd als kwekerij met verkoop aan 
klanten. In 1996 zijn wij begonnen met ons 
bedrijf en het jaar daarop al meteen met de 
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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-
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gen zijn opgelegd. In de 5000m2 grote kwe-
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zorgen wij dat hij klaar staat als men hem 
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zijn geraniums, sufinia’s en bacopa’s en in het 
najaar natuurlijk de winterviolen. Er is een 
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Dat kun je nog versterken met onze hangpot-
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of Suzanne met de mooie ogen; ook hier is 
de keus enorm. Je hebt natuurlijk ook pot-
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www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Hemelvaartsdag GESLOTEN 

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

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

Postelsedijk 6
Reusel

Excursies 
voor groepen

- Diapresentatie
- Rondleiding
- Proeverij
- Koffie of thee
- Op afspraak

Voor meer informatie en reserveringen 
W: www.slakkentuin.nl
T: 0497-642614
M: 06-12496504

Energie@Wonen Expo
De expo over verduurzamen van jouw woning

IN DE KEMPEN

Garagesale en tweedehands fietsenmarkt 
Zondag 22 mei in Lage Mierde

LAGE MIERDE - Zondag 22 mei gonst Lage 
Mierde weer van de bedrijvigheid tijdens 
de jaarlijkse garagesale. Na twee jaren 
waarin het evenement vanwege corona 
niet kon worden georganiseerd, is dat nu 
gelukkig weer mogelijk. Door het hele dorp 
stallen inwoners tussen 10.00 en 16.00 uur 
hun koopwaar uit bij garages, tuinen en 
opritten.

De deelnemers zijn herkenbaar aan 
blauw-witte ballonnen die ze voor aan de 
straat zullen ophangen. Op deze locaties zijn 
ook plattegronden beschikbaar waarop is 
aangegeven waar de andere deelnemende 
adressen in het dorp zich bevinden.

Naast de garagesale wordt ook de traditio-
nele tweedehands fietsenmarkt weer gehou-
den. Deze is van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie 

daarvoor is het schoolplein van de basis-
school aan de Broekkant. Als je op zoek bent 
naar een gebruikte fiets (van mountainbike 
tot ‘stapfiets’) dan ben je daar aan het juiste 
adres.

De organisatie van deze twee evenementen 
is in handen van korfbalclub DDW uit Hooge 
én Lage Mierde. Vorig jaar is de voormalige 
korfbalclub SDO ’99 uit Lage Mierde een sa-
menwerking aangegaan met DDW uit Hooge 
Mierde. Hierdoor is een sterke korfbalclub 
ontstaan op de fundamenten van beide hier-
voor genoemde verenigingen. Vanwege de 
landelijke bekendheid binnen het dames-
korfbal is ervoor gekozen om de naam DDW 
aan te houden. Bij de club krijgen de leden uit 
beide dorpen de kans om zich te ontwikke-
len en te korfballen op het eigen niveau, van  
recreatief tot de landelijke competitie.

Erfgoed en Verhalen, wat kun je ermee?
Kleine Beerze Koffieochtend
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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

#8

5 1 7 6 7 8
8 6 4

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

9 2 4 8 4 5 6
8

6 5 7 9 6 1
5 7 6 9

4 1 4
1 4 5
9 8 2

6 3 1
6 6 8

8 2 9 7
2 3 5 2 8 4

8
4 9 7 6 3 9 4

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

9 6 1
4 8 6 8 4 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
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 19

The art of progress is to preserve order am
id change and to preserve change

am
id order.

-- Alfred N
orth W

hitehead

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

7 5 6
1 3 9 2

3 4 7 9
6 8 4

6 3 5 7

De winnaar van vorige week is: 

Bram Michielse 
uit Vessem

met de oplossing: 
‘Maansverduistering’

Bram heeft een PC55-pakket gewonnen 
bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 19

"Life is a com
edy for those w

ho think... and a tragedy for those w
ho feel."

-- H
orace W

alpole

3 1 2
6 4

2 8
7 3 4 1

5 1 7
2 6 8

3 8
5 7

9 2 4

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 2

M
aze #14

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

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

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

www.puzzelpro.nl©

AANWINST
APRIL

BAGAGE
BATON

BEDELAAR
BEHARTIGEN
BESCHAAFD

BREED
BROOD
DIDAM
ERKER
GENRE

GEVAAR
GRAAF

IBSEN
INDRINGER
KAPITEIN

KLOMPVOET
LIEVERD

LIMONADE
MANICURE

NATUURGIDS
ONTRAFELEN

OPENING
PRAAL
PRIOR
SCHEP
SMERIG

SPRIET
STOOTWAPEN

TABLET
TRAAN

TRAINEREN
TUMULT

UITMUNTEND

UITWAS
VEETEELT
VERHAAL
VISOLIE
VOILA

VOORLIEGEN
ZONNELAMP

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Tussen de sterren • Oplossing:  Maansverduistering • Antwoorden: A: Zonsopkomst – 
B: Voorwaarts mars – C: Straaljager – D: Maanwandeling – E: Weegschaal – F: Venusheuvel – G: Sterrenbeeld – 
H: Straalverbinding – I: Rolmodel – J: Boogschutter – K: Dierenriem – L: Zeester – M: De grote beer – 
N: Schijnhuwelijk – O: Marstempo – P: Hemellichaam – Q: Marsmannetje – R: Maagd

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

Woordzoeker

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

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

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 7,-

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

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

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

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

Heren schoenen

Dames schoenen

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

Voorjaar 2022Voorjaar 2022

Open repetitie
Ti Sento

HOOGE MIERDE - Heb je altijd al  
graag in een koor willen zingen? Dan 
is dít je kans! Op maandag 30 mei 
houdt Ti Sento om 20.00 uur een open 
repetitie in gemeenschapshuis De 
Schakel, De Stad 5 in Hooge Mierde. 

Ti Sento is een laagdrempelig zangkoor 
dat vierstemmig zingen combineert met 
plezier en gezelligheid. Het repertoire   
bestaat voornamelijk uit popclassics. We 
treden 2 à 3 keer per jaar op. Tijdens de 
open repetitie kun je vrijblijvend kennis-
maken met ons koor en kijken of het bij 
je past. We zien je graag op 30 mei!

HOOGE MIERDE - Na het grote succes van 
vorige keer is er op zaterdag 21 mei weer 
een op en top gezellige muziekmiddag in 
de sfeervolle zaal van De Schakel, De Stad 
5 in Hooge Mierde.

Met een 30-tal muzikanten belooft het weer 
een ware happening te worden. De muziek 
wordt verzorgd door de Accordeontrefvrien-
den samen met de Grensmuzikanten, die de 
zang, het gitaar/banjospel en de drums ver-

zorgen. Tevens wordt er op een Steirische har-
monika enkele nummers van de Oostenrijkse 
Egerlander muziek gespeeld. Het repertoire 
bestaat uit meezing- en dansnummers die er 
voor zorgen dat de liefhebbers van dansen  
ook volop aan hun trekken komen. 

Deze middag staat garant voor een gezellig 
uitje, waarvan u met volle teugen kunt genie-
ten. De aanvang is om 14.00 uur en de entree 
is gratis. Voor meer info, bel 06-12992302.

Accordeontreffen in De Schakel
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Dorpsstraat 15 Riethoven WWW.DITZIT.NL 040-2013103 info@ditzit.nl

Gealux 6026 
Sta op
Advies € 3524
DitZit prijs
€ 1999

Gealux 108
Sta op 
Advies € 3513
DitZit prijs
€ 1999

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

Gealux Milton
Handmatig
Advies € 1999
DitZit prijs
€ 1199

Gealux 8002
Sta op
Advies € 3446
DitZit prijs
€ 2745

Gealux 6026 Gealux 8002

Specialist in Relaxfauteuils en Sta-
op stoelen 

Familie bedrijf waar service voorop 
staat 

200 stoelen uit voorraad leverbaar

Alleen Nederlandse merken

Parkeren voor de deur
Stel zelf je Relaxfauteuil samen op

DITZIT.NL 

Altijd direct de beste prijs

DitZit heeft nog enkele productie 
plekken voor levering juni

Of kies 1 van de ruim 200 voorraad 
Fauteuils en Banken
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Even een reminder: in november 
zou Muziekvereniging Kunst Adelt een ge-
weldig concert organiseren: Maestro. Zes 
bekende Hapertenaren die plaatsnemen 
op de bok en het orkest dirigeren. Alles was 
in kannen kruiken, de dirigenten waren er 
klaar voor  - de meeste dan toch – en toen 
kwam er iets tussen. Maar vol goede moed 
heeft Kunst Adelt de draad weer opgepakt 
en op 21 mei gaat het gebeuren.

De spanning stijgt
Een paar maanden geleden was in deze krant 
te lezen dat er een compleet nieuw concept 
op de rol stond bij de Hapertse Muziekvereni-
ging. Zes tijdelijke dirigenten werden bereid 
gevonden de baton ter hand te nemen en te 
proberen de muzikanten ‘binnen de draad’ 
te houden. Er werd gerepeteerd dat het een 
lieve lust was; Herwin Jansen deed dat bij 
voorkeur al wachtend voor het stoplicht en 
Ans Verdonschot was geschrokken van de 
moeilijkheid. Niemand haakte echter af en op 
21 mei staan zij, samen met Harm Schilder, 
Hilde Scholtens, Kiet Engels en Wim van der 
Linden voor het orkest. De spanning stijgt, 
maar Wim wil er wel wat over zeggen. 

Vereerd
“Laat ik beginnen te zeggen dat ik vereerd 
ben dat ik gevraagd ben”, lacht Wim. “Ik denk 
dat ze bij Kunst Adelt niet wisten dat ik amu-
zikaal ben, anders hadden ze wel iemand an-
ders gevraagd. Voor mezelf heb ik besloten 
dat het niet zo erg is als ik op mijn snuff erd 
ga tijdens het dirigeren, het zal geen groot 
succes worden, dat weet ik van te voren al.” 
Dat neemt niet weg dat Wim niet ontzettend 
zijn best doet om het dirigeren onder de knie 
te krijgen. Drie weken voor aanvang van het 
concert is een logische vraag welk stuk hij 
gaat dirigeren. “Efkes wachten”, meldt Wim, 
terwijl hij driftig op zijn telefoon zoekt naar 
het bestand. “Ik weet zeker dat ze het door-
gestuurd hebben, maar ik kan het niet vin-
den.” Aha, nog niet geoefend dus? Daarop 
volgt een bekentenis: “Maakt eigenlijk ook 
niks uit of ik oefen of niet.”

Steun
Wim heeft veel steun ervaren van het orkest. 
“Voor iemand die het verschil niet kent tussen 
noten en maten, doe ik het zo slecht nog niet”, 
lacht hij. “Ik hoef nu steeds maar tot twee te 
tellen en dat lukt net. En als ik er al eens langs 
sla, dan is er altijd iemand in het orkest die 
even met een hoofdknik aangeeft dat ik uit de 
maat ga. Er zit steeds iemand héél driftig te 
knikken.” Van dirigent Erik Somers heeft Wim 
les gekregen. “Die lessen waren nodig ook. 

Maar ik geloof dat Erik al vrij snel doorhad dat 
het een kansloze missie ging worden dus veel 
energie wordt er niet in mij gestoken.” Wim 
kan er hartelijk om lachen en doet vooral mee 
voor het plezier. “Samen met een vereniging 
die me na aan het hart ligt, iets moois maken, 
dat is toch prachtig?” Hij ziet het als verjaar-
dagscadeau voor zijn 65e verjaardag in mei.

Medelijden
Wim gaat verder: “Ik moest eerst de tune 
van James Bond maar dat was te moeilijk. 
Voor mij hè, niet voor het orkest. Nu mag ik 
Imperial March van John Williams, dat is een 
tweekwartsmaat, dus makkelijker, zeggen de 
orkestleden. O, is dat de tune van Star Wars? 
Leuk, denk ik. Zal ik zo’n pak aantrekken als 
Darth Vader? Dan zie je mijn gezicht ook niet. 
Ik heb sowieso besloten om mijn ogen dicht 
te houden tijdens het dirigeren. Dat ziet er 
héél professioneel uit, maar eigenlijk is het 
dat ik de pijn in de ogen van de muzikanten 
niet hoef te zien.” Hoopt Wim op een finale-
plek? “Ja, hopen wel maar ik denk dat ik het 
vooral van het medelijden van het publiek 
moet hebben. Dat ze het zielig vinden om mij 
in de eerste ronde al naar huis te sturen. Ik 
ben trouwens ook heel goed bevriend met 
Bernd van den Bos die in de jury zit, dat moet 
ook helpen, denk ik.”

Comfortzone
Bernd schuift ook even aan. “Ik ga er totaal 
onbevooroordeeld in”, zegt hij desgevraagd. 

“De vriendschap speelt geen enkele rol. Ik 
vind het van alle deelnemers even stoer dat 
ze meedoen aan dit concert. Ga er maar aan-
staan hoor; zonder ervaring of opleiding een 
orkest leiden is echt niet niks.” Ook Bernd 
gaat voor de gelegenheid uit zijn comfort-
zone: “Normaal zit ik lekker veilig achter de 
piano en mag ik artiesten begeleiden. Nu 
moet ik van anderen iets vinden en dat nog 
uitspreken ook. Ik ga er positief in natuurlijk 
want ik weet hoe lastig ze het hebben.” Erva-
ring met Maestro heeft Bernd een beetje, hij 
is de vaste begeleider van Simone Kleinsma 
tijdens haar theatershows. “Zij deed onlangs 
mee aan de tv-versie van Maestro en toen 
hebben Anneli en ik haar af en toe een beetje 
begeleid in de voorbereiding.”

Haperts Volkslied
Bernd gaat vooral letten of de manier waar-
op de dirigenten het orkest mee gaan krijgen. 

“Ik vind het belangrijk dat ze er plezier in 
hebben”, zegt hij. “Met charisma moeten ze 
de muzikanten weten te stimuleren en ik heb 
er vertrouwen in dat dat gaat lukken.” Bernd 
en Kunst Adelt kennen elkaar al lang. “Leren 
kennen via mijn vrouw Anneli Verhees en in-
middels weet ik dat het een supergezellige 
club én een goed orkest is. Héél leuk dat ik 
gevraagd ben.” Er staat nog een samenwer-
king met Kunst Adelt op de planning. Bernd: 
“Ik heb een bewerking gemaakt op het 
Haperts Volkslied, een beetje in Liszt-stijl. Er 
liggen mooie plannen om daar iets samen 
mee te gaan doen. Zodra dat concreter word, 
laat ik het weten. Maar eerst even genieten 
van Maestro en de kandidaten.” Maestro is op 
21 mei in Den Tref in Hapert. De toegang is 
gratis, maar vol = vol. Het concert begint om 
20.00 uur.

www.kunst-adelt.nl

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

Wegens wegwerkzaamheden 
zijn wij tot 1 juli niet bereik-
baar vanaf Duizelse zijde. 
U kunt ons bezoeken via 

Vessemse zijde.

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491
Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl

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

Met Maestro uit de comfortzone
Dirigentenwedstrijd Kunst Adelt op 21 mei in Den Tref

Een paar maanden geleden was in deze krant te lezen dat er een compleet nieuw concept op de rol stond bij de Hapertse Muziekvereniging. Zes tijdelijke dirigenten werden bereid gevonden 
de baton ter hand te nemen en te proberen de muzikanten ‘binnen de draad’ te houden. Er werd gerepeteerd dat het een lieve lust was; Herwin Jansen deed dat bij voorkeur al wachtend 
voor het stoplicht en Ans Verdonschot was geschrokken van de moeilijkheid. Niemand haakte echter af en op 21 mei staan zij, samen met Harm Schilder, Hilde Scholtens, Kiet Engels en 
Wim van der Linden voor het orkest.

MUZIKAAL
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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.

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

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

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

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

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).

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

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

hypotheekkiezen.nl

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.

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

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.

2 autobanden, 650-16 Michelin XCA voor 
oldtimer bus/tractor. Samen € 50,-.
Omafiets, 28”, met verlichting, goed rijdend.
€ 60,-. Tel. 06-45558565.

Opvouwbare ladder, aluminium, 3.70 lang.
€ 25,-. Tel. 0497-388029.

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

Jori 2,5-zits bank, i.g.st. Zwart leer en 
verstelbare armleuningen. Nw.pr. € 4000,-.
5 jaar oud € 500,-. Tel. 0497-385058.

Restant partij planken. Br. 10, L 90-100 en 
200-225 cm L, dikte 1,8 en 2,2 cm, br. 12-13, 
L 225 cm en 2,2 dik. Tel. 06-83918582.

4 witte, hoge, kunststof, verstelbare tuinstoelen, 
merk: Hartmann, i.z.g.st. € 15,- per stuk. 
Tel. 06-36531947.

2 metalen statief ventilators, merk: Tristar, in 
hoogte verstelbaar: 91-128 cm, 3 instelbare 
standen, nieuw in doos. € 40,- per stuk. Ook 
apart te koop. Tel. 06-23314222.

Zonnewijzer op gietijzeren standaard, hoog 
130 cm. Vr.pr. € 25,-. Tel. 0497-643599.

Eikenhouten senioren ledikant met matras 
en nachtkastje. Bed met elektr. bediening, 
in hoogte verstelbaar, hoofdeind en voeten 
verstelbaar., 200x90 cm, z.g.a.n. Vr.pr. € 1500,-.
Tel. 0497-642521 of 06-12299203.

Giant racefiets, 58 inch, i.z.g.st. Nieuwe ketting 
en tandwielen, diverse accessoires, goed 
onderhouden. Tel. 06-34298491.

Canvas Fast Rider dubbele fietstas XL, Br. 45 
cm, H. 34 cm, extra sterk, z.g.a.n. Vr.pr. € 25,-.
Tel. 0497-643599.

TE HUUR: BOVENWONING IN HAPERT
130 m2, met balkon. Tel. 06-55897072.

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

GEZOCHT: SCHOONMAAKSTER M/V
Voor 40 uur per maand om ons gezellige 
Ten Vorsel cleanteam te versterken. Op 
de maandagen en vrijdagen krijgen onze 
groepsaccommodaties een goede poetsbeurt 
voordat de volgende groep aankomt. 
Ook parttime mogelijk. Tel. 06-30021701, 
info@tenvorsel.nl

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.

GEZOCHT: Betrouwbare hulp in de 
huishouding, 1x per week in Bladel. Alleen 
serieuze reacties. App of bel naar 06-29311443.

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: 50 m2 waalformaat 
klinkers. Tel. 0497-382895.

GRATIS AF TE HALEN: Klinkers: 90 stuks 8x10 
cm, 345 stuks 10x20 cm, 140 stuks 10x10 cm.
Tel. 06-46914138.

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

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.

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: Historische plaatjes van 5 dorpen 
1 gemeente. Tel. 06-12701849 (liefst appen).

 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

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

========================
Van Hees Timmerbedrijf
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

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

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

soulz presents:4

10.00-19.00 uur

Cultuurboerderij
Westelbeers

Tickets: € 10,00
Online early bird: € 7,50

www.4soulz.nl

resents:

0

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

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl
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Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

5e Zondag van Pasen
Zaterdag 14 mei
16.00 uur: Eucharistieviering
- Marcel Broeckx
- Marie en Jules van Steenbergen-
  van Laarhoven en zus Liza
- Corrie en Willem Wouters-Sanders 
- Jan Sanders

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)

Maandag 16 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 17 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Boer van Gompel en 
  An van Gompel-van Sambeeck
- Rens Wouters (vw. verjaardag)

Woensdag 18 mei
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 19 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 20 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

6e Zondag van Pasen
Zaterdag 21 mei
16.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Mien van de Sterren-Verhagen
- Anneke Hoeben-Geboers

Zondag 22 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
11.00 uur: 1e Communieviering
- John Jansen
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas
- Ad Hesselmans
- Cees Vosters-van Limpt
- Sjaak van Hoof en Toos van Hoof-de Bresser
- Uit dankbaarheid voor het 60-jarig 
  huwelijk van Fons en Sjaan Jansen

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

Petrusklepel
Wist u dat we in Bladel elke ochtend de H. 
Mis vieren? Ik merk dat er iets meer men-
sen komen, al is het een bescheiden groep. 
Waarom is dat belangrijk? Door de Eucha-
ristie wordt het Kruisoff er van onze Heer op 
geestelijke wijze vernieuwd, voor het heil van 
de wereld. Na de lezingen van Gods Woord, 
bieden we aan de Schepper brood en wijn 
aan, vrucht van menselijke arbeid. Dan doen 
we wat Jezus heeft gedaan tijdens het Laat-
ste Avondmaal. Hij geeft zichzelf opnieuw 
met zijn Lichaam en Bloed, onder de gedaan-
te van brood en wijn. Als we communiceren 
krijgen we deel aan deze gave. En ook zon-
der communie is de Eucharistie de grootste 
spirituele kracht van de kerk. Den duvel is er 
bang voor en wil liever niet dat mensen het 
ontdekken en er sterker van worden. In deze 
tijd van onzekerheid en tekorten, zou ik juist 
zeggen: vier vaker de Mis! Het geeft zoveel 
licht en kracht.

Pastoor Schilder 

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, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. gemengd koor)

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
11.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
  1e H. Communieviering

Maandag 16 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Jo van Lierop, Kees en Lies Brom-van Mierlo 
  en hun kinderen Riek, Daan, Anton, Renate, 
  Frans en Jan

Dinsdag 17 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Paus Johannes I
Woensdag 18 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, bijbeluurtje

Donderdag 19 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

H. Bernardus van Siena
Vrijdag 20 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 21 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

6e Zondag van Pasen
Zondag 22 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
  1e H. Communieviering voor de 
                 kinderen uit Hapert
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
   1e H. Communieviering voor de 
                  kinderen uit Bladel

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 21 en 22 mei)

Bladel zaterdag:
- Jan Verhoeven (f)

Bladel zondag:
- Wim en Willy van Bakel-Luysterburg
- Voor een behouden reis

Casteren:
- Peter Derks
- Piet en Regien de Punder-Geerts

Hapert:
- Kees Plasmans
- Wout Lemmens

Hoogeloon:
- Miet van der Aa en haar ouders 
  Van der Aa-van de Pas (f)
- Adrianus Goossens en 
  Lies Goossens-van Ham

Mededelingen:
-  In meimaand bidden we voor of na de Missen 

een tientje van de Rozenkrans voor de vrede.
-  Op zaterdag 14 mei eren we Sint Pancratius 

in Hoogeloon, met de gebruikelijke zege-
ning van water en brood. We trekken na de 
Mis van 19.00 uur in Hoogeloon in processie 
naar de Mariakapel vanwege de meimaand.

-  Zondag 15 mei, om 11.00 uur, is de 1e Com-
munieviering in Hoogeloon. 

-  Op woensdag 18 mei, om 19.00 uur, zingt het 
koor Klankbord Marialiederen bij de kapel 
aan de Bucht in Casteren.

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.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

“ Alleen met ons hart zien 
we goed, voor onze ogen blijft 
het wezenlijke verborgen.”
Antoine de Saint-Exupéry

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 15 mei: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 22 mei: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel
Donderdag 26 mei: 10.00 uur. Ds M.G. de Vries/ds W. Dekker in Waalre
(gezamenlijke dienst met Hemelvaart)

- 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 15 mei: 10.00 uur. Dhr P. Flach uit Nuenen
Zondag 22 mei: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Donderdag 26 mei: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries/ds W. Dekker in Waalre
(gezamenlijke dienst met Hemelvaart)

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



31 13 mei 2022

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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
  13.00 uur-16.30 uur: bestuursvergadering SVH
  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  

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 16 MEI T/M VRIJDAG 20 MEI

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

DANKBETUIGING

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de steun en 
vele kaarten en de grote aanwezigheid bij de uitvaart van 

moeder, oma en superoma

Jo Lavrijssen - van Ham 

Familie Lavrijssen

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, mooie woorden, 
prachtige bloemen en de kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het 

overlijden van mijn man, ons (schoon-)vader en opa

Frik Fiers 
✩ 30 januari 1941          ✝ 24 maart 2022

Speciale dank aan dokter Hendriks en de Zuidzorg.

Leen Fiers – van Gompel
Kinderen en kleinkinderen

Reusel,  3 mei 2022

Hierbij delen wij u mede dat onverwachts is overleden 
onze broer en schoonbroer

Gerard van Ham 

* Reusel, 22 juni 1960                        † Hapert, 7 mei 2022

Familie Van Ham

Correspondentieadres:
Bakkerstraat 27
5541 VA Reusel

Het afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden.
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DE PRIJSWINNAARS VAN 
DE OPEN BEDRIJVEN DAG 
BIJ GOOSKENS ZIJN BEKEND. 
PROFICIAT MANNEN!

VOOR AANPAKKERS MET 
HART VOOR HOUT HEBBEN 
WE NÓG EEN PRIJS; 
EEN BAAN BIJ HET GEZELLIGSTE 
FAMILIEBEDRIJF IN DE REGIO.
BEL OF APP NAAR 06–55930173 
EN MAAK DIRECT KANS! 

www.gooskens.nl

Patrick
Hé Mari ,  Gooskens belde net. 
Dat ik een iPhone heb gewonnen! 
Gewitwel ,  met de quiz op de 
Open Bedri jven Dag vorige 
maand.

Patrick 
Gefel ic iteerd zeg.   
Wie heeft  die derde pri js  gewonnen?

Len
Ja dat was ik!  Ik had de leukste 
en creatiefste video. 
Super bl i j  mee, een iPhone13!

Mari
Jazitt ie,  ik  heb ook pri js !  Ik  had 
het juiste aantal  blokjes geraden 
in die bak.  Wannen bak.

BIJ GOOSKENS HOUT 
HEB JE PRIJS! Jij binnenkort ook?
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Jubileumkrant

Het is feest bij van der Heijden!
Van der Heijden is een familiebedrijf dat sinds 1932 actief is in de transport en logistieke dienst-
verlening. Destijds is ons bedrijf gestart met het uitvoeren van regionaal transport doormid-
del van paard en wagen. Ons bedrijf staat vandaag de dag onder leiding van de 3e generatie 
in de familielijn en we zijn uitgegroeid tot een organisatie waar 200 medewerkers dagelijks 
werkzaam zijn in het (inter)nationale wegtransport en warehousing. Gedurende de jaren is de 
markt en onze organisatie natuurlijk veel veranderd. Maar niet onze motivatie om u als klant 
op logistiek gebied zoveel mogelijk te ontzorgen en een service te bieden die uw verwachtin-
gen overtreft. Deze visie leeft dus al vanaf de aanvang binnen onze organisatie en heeft ervoor 
gezorgd dat Van der Heijden Transport & Logistiek een bekende en erkende naam is binnen de 
logistieke sector.

speciale editie • mei 2022

www.vdhtransport.eu 
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Best - NEDERLAND
T  +31 (0)499 33 96 33
E info@valeres.nl
www.valeres.nl
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GEFELICITEERD MET JULLIE 
NIEUWE PAND!

VEEL WERKPLEZIER GEWENST!
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DOORPAKKEN ALS HET MOET
LACHEN ALS HET KAN

VERHEGGEN ELEKTROTECHNIEK
DES MOOI WERK

DOE DE DES MOOI WERK-TEST  >>> www.desmooiwerk.nl
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...en bedankt voor onze meer dan 80-jarige samenwerking!

Gefeliciteerd met jullie 90-jarige jubileum...

Team Kalb Accountants  •  www.kalb.nl
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Al 90 jaar een prachtig bedrijf én 
een mooi nieuw pand om trots op te zijn.

Gefeliciteerd!

WAUW!

Van Hoof
Computers en Netwerken
www.vanhoofit.nl



39 13 mei 2022 www.vdhtransport.eu 

Rondven 5, 6026 PX Maarheeze • T. 0495-59 23 70 • info@mulderhekwerk.nl • www.mulderhekwerk.nl

Hekwerk & Montagebedrijf Mulder

Gefeliciteerd met het jubileum 
en het nieuwe bedrijfspand!

Wij zijn nog 

op zoek naar 

monteurs.

Solliciteren? 

Mail of bel ons.

J.VAN UIJTHOVEN & ZN. BV
GROND EN INFRAWERKEN

Meerheide 242, 5521 DW Eersel
T. 0497-360515 • info@jvu-bestratingen.nl • www.jvu-bestratingen.nl
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‘Simply the best...al 90 jaar‘

www.vdhtransport.eu 


