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Kleinschalige particuliere woonzorg.
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Hortensialaan 1 - Waalre
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info@kinderdagverblijfdymphie.nl

Volg ons op:

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Sinds 9 mei zijn in het gebouw 
van de voormalige Praktijkschool in Bladel 
twee klassen in gebruik genomen voor 
onderwijs aan Oekraïense kinderen. Deze 
leerlingen, woonachtig in de vier Kempen-
gemeenten, krijgen les in hun eigen taal én 
in het Nederlands. Een schoolvoorbeeld 
van waar intensieve samenwerking toe kan 
leiden. De locatieleider en medeoprichter 
van Col de Kempen praten de lezer bij.

Eerste hulp
Vrijwel direct aan het begin van de oorlog in 
Oekraïne, schoot bij Geert van Glabbeek het 
idee te binnen om onderwijs voor leerlingen 
uit het getroff en land te organiseren. “Er was 
nog niet eens sprake van dat er mensen onze 
kant op zouden vluchten maar het schoot wel 
door mijn hoofd”, vertelt Geert. Samen met 
haar collega Eefje Smets, met wie zij binnen 
KempenKind kartrekker is voor het onderwijs 
aan anderstaligen, ging zij het gesprek aan 
met de bestuurder en hun direct leidingge-
vende. “Voor ons stond vast dat we aan de 
slag moesten want dát er vluchtelingen zou-
den komen, leek ons evident. We richtten 

ons op de voorbereiding en de zogenaamde 
‘eerste-hulp-pakketten’. Het idee was dat we 
elke school individueel wilden voorbereiden 
op de komst van enkele leerlingen.”

Uitdaging
Hoe anders kon het gaan? Geert lacht bij de 
herinnering: “Op 30 maart organiseerde Klaas 
Koelewijn, directeur van PO de Kempen, 
een overleg met alle partners, te weten 
Veldvest, KempenKind, Skozok en RBOB, en 
de vier Kempengemeenten. De boodschap 
was kort en helder: we gaan een centrale 
onderwijslocatie openen voor de kinderen uit 
Oekraïne en de streefdatum voor de opening 
is 11 april. We kregen nog een format mee en 
voor de rest mochten we het zelf invullen. Een 
prachtig initiatief maar we voorzagen wel de 
nodige uitdagingen. De eerste was natuur-
lijk de huisvesting, die hebben we bij de ge-
meenten neergelegd. Daar kwam al heel snel 
de locatie van de voormalige Praktijkschool 
naar voren. Toen dat helder was, konden we 
personeel gaan werven. Wat voorop stond 
was dat we geen collega’s wilden wegkapen 
bij de scholen zelf; we moesten ons richten 
op parttimers die extra uren wilden of herin-
stromers. Aan mensen uit Oekraïne die zich 

meldden bij gemeenten en scholen werd ge-
vraagd of ze een onderwijsachtergrond had-
den en zo hadden we al snel drie fulltimers 
die de lessen konden gaan verzorgen. We 
werden zelf verrast door de snelheid waar-
mee het allemaal ging.”

Locatieleider
Geert en Eefje zijn op werkbezoek geweest 
bij de school in Eindhoven met dezelfde 
opdracht en de belangrijkste tip die ze mee-

kregen was: zorg voor een goede locatielei-
der. Yvonne Maas zat namens KempenKind 
in de projectgroep en was direct geïnteres-
seerd. “Ik heb veel ervaring met onderwijs 
aan anderstaligen en ik rond momenteel de 
opleiding voor schoolleider af. Na overleg 
met de bestuurder van KempenKind, mijn 
directeur op de Leilinde en het thuisfront 
besloot ik de uitdaging aan te pakken. 
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landskampioen?
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School voor leerlingen 
uit Oekraïne
Binnen één maand complete school 
opgezet, dankzij intensieve samenwerking

Juf Kim de Vries geeft Nederlandse les aan de kinderen uit de hoogste groepen. De kinderen krijgen een derde van de 
tijd les in Oekraïense vakken, taal, rekenen en geschiedenis. Een derde van de tijd gaan ze leren spreken en lezen in 
het Nederlands en de middagen zijn vooral ingeruimd voor creatieve vakken en sport.

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonnebril op 
sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

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

ACTIE



220 mei 2022ER OP UIT

€ 2,59 per stuk

2+1 GRATIS

Spaanse Margriet
Zomerbloeier

Diverse kleuren

Festuca ‘Intens Blue’
Winterhard

Potmaat: 17 cm
€ 7,49 per stuk

3 voor € 18,-

Solar Verlichting
‘Lazise’
5 lumen

€ 11,99 per stuk

2+1 GRATIS

Hemelvaartsdaa
26 mee opee

van 10:00 tot 17:00 uur

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
20-05 t/m 26-05-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Koopzondag 22+29 mei open van 12:00 tot 17:00 uur

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

REUSEL - Kwaliteit hoeft niet van ver te 
komen. Ook de eigen regio heeft veel te 
bieden. Zeker geldt dit voor het tweede 
zomerconcert dat op zondag 5 juni plaats-
vindt in de tuin van Zaal-restaurant De 
Wekker in Reusel. Het is een dubbelcon-
cert van twee muzikale duo’s uit de Kem-
pen die weten hoe je het publiek met pak-
kende muziek kunt behagen. 

Sjef Larmit en Martien Sanders, beiden uit 
Reusel, vormen samen The Borderhouse 
Neighbours. Daarnaast treden Lowie Seun-
tjens (Hapert) en Albert van Boekel (Berge-
ijk) op onder de naam LA-Project. Het viertal 
sluit aflevering 2 van ‘De Wekker rinkelt voor...’ 
af met enkele gezamenlijke nummers.

The Borderhouse Neighbours  
Ze kennen elkaar vanuit de muziek. Beiden 
maakten deel uit van de Nederlands-Vlaamse 
band Miljar Munne Knie. Met, destijds al en nu 
nog, een bijzondere plek voor hun repetities: 
het Grenshuis in Reusel. Vandaar die Border-
house Neighbours. Met deze nieuwe naam 
zijn Sjef Larmit en Martien Sanders een nieu-
we muzikale weg ingeslagen. Of misschien 
moeten we zeggen: een oude weg. Want 
het tweetal is teruggekeerd naar de basis, 
bekende rocksongs die met een minimale 
bezetting (gitaar, cajun, accordeon en chord 
organ) akoestisch worden gebracht. Muziek 
in z’n puurste vorm, waarbij de Reuselnaren 
eigen nummers niet uit de weg gaan. Zoals 
de song ‘Apologise for being on the run’. Deze 
verhaalt over de gigantische aantallen vluch-
telingen in de wereld, op zoek naar een ietsje 

beter leven. Zulke liedjes maken het geheel 
nog authentieker.

LA-Project
Het is niet de eerste keer dat Lowie Seuntjens 
(zang, gitaar) en Albert van Boekel (toetsen) 
optreden bij De Wekker. Eerder (2019) deden 
ze dat met het programma ‘Een gitaar van stei-
gerhout’. Toen echter hadden ze als duo nog 
geen ‘echte’ naam. Die is er inmiddels wel: 
LA-Project, waarbij duidelijk zal zijn waar die 
L en die A voor staan. Maar het gaat niet om 
woorden, het gaat om muziek en laat dat maar 
aan beide heren over. Met hun songs neemt 
het tweetal het publiek mee terug naar de 
woelige (muzikale) baren van weleer. 

Dat gebeurt aan de hand van een ‘muzikale 
verslaglegging’ van leadzanger Lowie Seun-
tjens, die kan bogen op zo’n vijftig jaar podi-
umervaring. Ooit begon deze met Doomsday, 
de schoolband van het Rythoviuscollege. Aan 
de school is de band niet meer verbonden, 
maar hij bestaat nog steeds en Lowie en Albert 
maken er deel van uit. Tussenin was er een 
druk bestaan als (semi)professioneel muziek-
artiest. Om vandaag de dag uiteindelijk ‘rust’ 
te vinden, een levensfase waarin enkel de 
muziek nog telt. Dat kun je horen en voelen. 
Want LA-Project brengt een serie zelfgeschre-
ven nummers die tastbaar ‘onder je huid krui-
pen’. 

Praktisch
Het dubbelconcert van The Borderhouse 
Neighbours en LA-Project vindt plaats op 
zondag 5 juni om 15.00 uur in de tuin van 
Zaal-restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 
97 in Reusel. Bij slecht weer verhuist het 
optreden naar de ernaast gelegen feestzaal. 
De toegang is gratis.  

Op 3 juli wordt de concertserie ‘De Wekker 
rinkelt voor...’ voortgezet met een optreden 
van Roel Spanjers. Deze bekende toetsenist, 
componist en zanger neemt het publiek mee 
naar de exotische klanken van het zuiden van 
de USA, in het bijzonder die van muziekstad 
New Orleans.

Tuinconcert met The Borderhouse 
Neighbours en LA-Project

LA-Project (foto: Jan Wijten)

MIDDELBEERS - Van 26 (Hemelvaart) t/m 
29 mei vindt de eerste boeken-, platen-, 
CD- en DVD-beurs plaats in het Oude 
Kerkje, Willibrordstraat 25 in Middelbeers. 
Er zal dit jaar nog een tweede weekend zijn 
van 4 t/m 6 juni (Pinksteren).

De opbrengst van deze beurs is volledig be-
stemd voor het onderhoud en de instand-
houding van dit prachtige monument. Er zijn 
veel mensen die het kerkje een warm hart 
toedragen door boeken te schenken aan het 
kerkje of door deze weekenden ons kerkje 
te bezoeken en hun boekenkast aan te vul-
len. Alle dagen is het kerkje open van 10.00 
tot 16.00 uur. Onze beurs wordt steeds weer 
aangevuld met nieuwe voorraad, zodat we de 
volgende dag weer een volle kerk hebben. De 
koff iecorner mag natuurlijk niet ontbreken.

De boeken worden gesorteerd in diverse 
onderwerpen, zodat de bezoeker door mid-
del van bordjes aan de muur kan zien waar 
een bepaald onderwerp te vinden is. De 
onderwerpen zijn: romans, kinderboeken, 
pockets, studie, levensbeschouwing, natuur, 
dieren, specials, kunst, reizen, sport en spel 
en vreemde talen. De muziekafdeling wordt 
gesplitst in klassiek en populair.

Het Oude Kerkje is voor de boekenbeurs op  
alle dagen open van 10.00 tot 16.00 uur. De 
entree is € 2,50  (t.b.v. instandhouding van het 
monument) en voor kinderen gratis. 

Kijk ook op www.facebook.com/oudekerkje 
en voor meer informatie zie:

www.oudekerkje.nl

22e boeken- en platenbeurs in het Oude Kerkje
Markt 4, Hapert
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De meivakantie werd besteed aan het in-
richten van de lokalen en het voorbereiden 
van de lessen. Op 9 mei konden we aan 23 
leerlingen onderwijs aanbieden en in de loop 
van de eerste week werden dat er al 29. We 
hebben capaciteit tot 40 leerlingen en daarna 
kunnen we eventueel nog één lokaal in ge-
bruik nemen.”

Hulp
Yvonne vult haar dagen met management-
taken, het oplossen van onverwachte situ-
aties en de financiën. “Een drukke werkdag 
maar het geeft zoveel voldoening. Als je die 
snoetjes ziet, die blij zijn dat ze weer naar 
school mogen, iets mogen leren en met el-
kaar kunnen spelen. Voor kinderen is struc-
tuur heel belangrijk en die bieden we. We zien 
in hun spel wel echt dat ervaringen worden 
verwerkt. Op zich is dat goed en daar krijgen 
we ook hulp bij van Minela Raaimakers. Zij is 
energetisch coach en ervaringsdeskundige 
en bood spontaan aan om haar diensten in 
te zetten. Dat deed ook Rieke Bouw die als 
logopediste ondersteuning komt bieden. 
Deze week bekijken we welke  vrijwilligers 

we in kunnen zetten; we hebben zoveel hulp 
aangeboden gekregen. Ook vanuit particu-
liere initiatieven en collega-scholen komen 
mooie initiatieven en hulpaanbod.” 

Vanuit Stichting Leergeld is voor alle leerlin-
gen van COL de Kempen een chromebook 
ter beschikking gesteld, zodat ze veel digitale 
lesprogramma’s kunnen volgen.

Voorkomen van leerachterstand
De kinderen krijgen een derde van de tijd 
les in Oekraïense vakken, taal, rekenen en 
geschiedenis. Een derde van de tijd gaan ze 
leren spreken en lezen in het Nederlands en 
de middagen zijn vooral ingeruimd voor cre-
atieve vakken en sport. Yvonne: “Het nieuw-
komersonderwijs is niet nieuw, gelukkig. We 
hebben inmiddels veel ervaring, bijvoorbeeld 
vanuit de NT2 klassen op Het Palet. Het grote 
verschil is echter dat het merendeel van de 
ouders die nu hierheen gevlucht zijn, de in-
tentie hebben om zo snel als mogelijk weer 
terug te keren. Ze willen dus vooral dat hun 
kinderen geen leerachterstand oplopen.” 

Veiligheid
“Het allerbelangrijkst voor de leerlingen is be-
trouwbaarheid en voorspelbaarheid want dat 
biedt veiligheid”, weet Geert. “Duidelijkheid 
scheppen door te zeggen ‘we gaan om 10 uur 
buiten spelen’ in plaats van ‘straks’. Het leven 
is op dit moment al onoverzichtelijk genoeg 
voor ze. Ze hebben vooral houvast nodig, 
daarom heeft ieder kind een eigen kastje 
waar ze hun spullen in kunnen bewaren. Het 
lijkt zo eenvoudig maar het is zó belangrijk.” 
Vol trots kijkt Yvonne naar de klas waar de juf 
de ‘stemming van de dag’ peilt door elk kind 
een smiley aan te laten wijzen. Gelukkig wij-
zen de meeste kindjes ‘blijdschap’ aan maar 
eentje is bang. 

“Volstrekt normaal, maar wel een goed sig-
naal om even op door te vragen. Daarom is 
het fijn dat er altijd een leerkracht in de buurt 
is die de taal van de kinderen spreekt. Het is 
ongelooflijk hoe snel dit allemaal is gegaan, 
maar het is zó mooi om te zien hoe ver je kunt 
komen met samenwerking. Een ‘schoolvoor-
beeld’ van hoe het kan. Mijn complimenten 
aan iedereen die zich daar zo vol overtuiging 
voor heeft ingezet.”

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

BLADEL - Op Pinksterzondag 5 juni orga-
niseren de Buurtverenigingen De Molen-
wieken, De Spiegeneugten, De Profspor-
ters en MABO, van 10.00 tot 14.00 uur, een 
gezamenlijke garageverkoop in Bladel. 

Vanuit hun garage/inrit bieden diverse verko-
pers hun tweedehands spullen te koop aan. 
Er is voor ieder wat wils, zoals speelgoed, 
(kinder-)kleding, boeken, CD’s, hobbyspullen, 
keukenspullen en snuisterijen. Kom kijken of 
er iets voor u bij zit. De deelnemers zijn te 
herkennen aan ballonnen in hun tuin.

Zondag 5 juni garagesale in Bladel

VESSEM - Enkele weken geleden is in dit 
blad een oproep gedaan om fietsen te do-
neren voor vluchtelingen uit Oekraïne en 
voor personen met een zeer beperkt finan-
cieel budget. De verwachtingen zijn ruim-
schoots overschreden. 

In de Kempen hebben we inmiddels meer 
dan 250 fietsen kunnen ophalen die naar de 
diverse sociale werkplaatsen in de omgeving 
zijn gebracht voor een veilige opknapbeurt. 
Inmiddels zijn in Vessem een 35-tal fietsen 
overhandigd aan de daar aanwezige vluch-
telingen. Ook een groep vluchtelingen in Sit-
tard zijn ook al voorzien van opgehaalde en 
opgeknapte fietsen. Alle fietsen worden nu 
technisch en veilig opgeknapt en zullen de 
komende weken hun doel bereiken.

Donaties kunnen nog altijd worden gedaan 
via: Kinderfietsenplan@anwb.nl of charles@
chamir.nl. Voor meer informatie, bel naar 
06-53200937. Hartelijk dank namens het 
ANWB kinderfietsenplan!

Fietsenactie voor Oekraïne grandioos succes!
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Onder de huidige Wet Verevening Pen- 
sioenrechten bij Scheiding is de hoofdre-
gel dat de helft van het ouderdomspensi-
oen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, 
tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld. Op 
deze wet bestaat om verschillende rede-
nen kritiek. Daarom komt er een nieuwe 
wet: de Wet Pensioenverdeling bij Schei-
ding. Deze wet zou ingaan op 1 juli 2022, 
maar de invoering is uitgesteld. De reden 
voor dit uitstel is, dat er een wijziging van 
het gehele pensioenstelsel op stapel staat. 
Daarvoor is op 30 maart jl. een wetsvoor-
stel ingediend bij de Tweede Kamer, de 
Wet Toekomst Pensioenen. Vanwege deze 
(grote) wijziging is besloten de Wet Pen- 
sioenverdeling bij Scheiding op te schui-
ven naar 2027.

De huidige wet
Onder de huidige Wet Verevening Pensioen-
rechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de 
helft van het ouderdomspensioen dat tijdens 
het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echt-
genoten wordt verdeeld, ook wel verevening 
genoemd. Ex-echtgenoten zijn vrij om ande-
re afspraken te maken. Zo kunnen zij kiezen 
voor verevening in een andere verhouding, 
kunnen zij afzien van het door de andere 
echtgenoot opgebouwde ouderdomspensi-
oen of kunnen zij kiezen voor conversie, als 
de pensioenuitvoerder daaraan meewerkt. 
Binnen twee jaar na echtscheiding moet aan 
de pensioenuitvoerder doorgegeven worden 
of wordt afgeweken van de standaardregel.

Wat is conversie?
Conversie van pensioenen betekent dat een 
deel van het ouderdomspensioen van de ene 
ex-echtgenoot samen met het nabestaan-
denpensioen (“bijzonder partnerpensioen” 
genaamd) definitief wordt omgezet in een 
eigen ouderdomspensioen voor de andere 
ex-echtgenoot. Daardoor wordt de pensioen-
band tussen ex-echtgenoten verbroken. Voor 
de uitkering van uw ouderdomspensioen 

bent u na conversie dus niet meer afhankelijk 
van het moment waarop uw ex-echtgenoot 
met pensioen gaat. Conversie kan nadelig 
zijn omdat bij overlijden van een voormalig 
partner geen recht op het afgestane deel van 
het nabestaandenpensioen meer bestaat. 
Omdat definitief afstand wordt gedaan van 
een deel van het ouderdomspensioen, kan 
dit bij overlijden van een ex-echtgenoot niet 
terugkomen bij degene die dit heeft opge-
bouwd.

Waarom een nieuwe wet?
Op de huidige wet waarbij verevening de 
hoofdregel is, bestaat kritiek. Men vindt stan-
daardverevening niet meer van deze tijd, er 
zijn geen uniforme rekenregels en men vindt 
het  bezwaarlijk om binnen twee jaar na echt-
scheiding de pensioenuitvoerders te moeten 
informeren. 

Wat verandert er in de nieuwe wet?
Conversie wordt de standaardregel. De helft 
van het tijdens het huwelijk opgebouwde bij-
zonder partnerpensioen (nabestaandenpen-
sioen) wordt samengevoegd met de helft van 
de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten 
op ouderdomspensioen. Bijzonder partner-
pensioen waarop aanspraak kan worden 
gemaakt, wordt onder de nieuwe wet dus 
beperkt tot de helft van hetgeen in de huwe-
lijkse periode is opgebouwd. De conversie 
wordt automatisch verwerkt. Het is onder de 
nieuwe wet dus niet meer nodig om nog een 
echtscheidingsformulier in te sturen naar de 
pensioenuitvoerder. 

Het uitgangspunt verandert dus, maar ook 
onder de nieuwe wet is het mogelijk om in 
overleg afwijkende afspraken te maken. Wilt u 
samen afwijken van de nieuwe standaardre-
gel? Dan moet u dat in principe binnen zes 
maanden na inschrijving van de echtschei-
ding aan de pensioenuitvoerder doorgeven. 

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Uitstel invoering nieuwe 
Wet Pensioenverdeling bij Scheiding
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

MA : 12.15 - 21.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

REUSEL - Nog geen plannen voor 1e Pink-
sterdag? Dan is het bezoeken van de Pink-
sterbraderie in Reusel een echte aanrader. 
En heeft u al wel plannen? Zorg dan dat er 
nog wat tijd over blijft om door de straten 
van Reusel te struinen, op zoek naar een 
koopje, iets bijzonders of iets lekkers. Of 
om Jan Adams te steunen met zijn actie 
voor Oekraïne. Aan terrasjes en muziek 
geen gebrek, dus ook aan degene die niet 
van shoppen houdt, is gedacht. 

Op zondag 5 juni zullen de Kerkstraat, de 
Lend, de Vest, de Bakkerstraat en Fashion 
Square de Brinck in Reusel vol staan met de 
mooiste koopwaar, de meest creatieve snuis-
terijen en het lekkerste eten en drinken. Al 
jarenlang komen de marktkooplui van heinde 
en verre naar Reusel en trekt de Pinksterbra-
derie enorm veel bezoekers. Het succes is 
een combinatie van een goede organisatie, 
een diversiteit aan marktkramen en een ge-
zellig en sfeervol terras.

Het is Stichting Karnaval Reusel gelukt om 
een braderie te organiseren die voor iedereen 
leuk is. Met meer dan 100 kramen is er genoeg 
te kijken, te ontdekken, te kopen, te proeven 
en te proberen. Ook de kinderen kunnen han-
delen. Er is een leuke kindermarkt waar alle 

kinderen van de basisscholen in Reusel hun 
spullen kunnen verkopen. Natuurlijk betalen  
zij niets voor het huren van een kraam.  
De parkeerplaats in de Bakkerstraat wordt 
omgetoverd tot een groot en gezellig terras 
met de hele dag muziek van de nostalgische 
DJ Jan Adams. 

Jan heeft deze dag een missie; zoveel moge-
lijk geld ophalen voor Oekraïne. De verschrik-
kelijke beelden van onschuldige burgers 
in het oorlogsgebied, deden hem beseffen 
dat hij iets voor ze kan doen. Ook weet Jan 
als geen ander dat muziek verbroederd. Zo 
kwam hij op het idee om, geheel vrijblijvend, 
de hele dag verzoeknummer te draaien. Elke 
aanvrager bepaalt zelf óf en hoeveel geld 
deze betaald voor het liedje. Er is keuze uit 
8.000-10.000 singels. Niet via de computer, 
maar nog echte vinyl plaatjes. Nostalgie ten 
top! Om 14.00 uur houdt Jan een veiling. Niet 
alle artikelen wil hij al prijs geven, maar lief-
hebbers van PSV, Joop Zoetemelk en Max 
Verstappen kunnen maar beter zien dat ze 
er bij zijn. Zo snijdt het mes aan 2 kanten; 
geld inzamelen voor Oekraïne en de hele dag  
muziek zodat het een gezellige boel wordt. 

En de kinderen? Die komen ook niets te kort. 
Voor hen is er een draaimolen, een spring-
kussen en als er dan nog energie over is,  
kunnen ze op een voetbaldoel schieten. 

Volop vertier dus voor het hele gezin. De bra-
derie is van 11.00 tot 18.00 uur geopend. En-
tree is slecht € 2,- en voor kinderen tot 12 jaar 
is het gratis. Graag tot ziens op 5 juni in Reu-
sel. Wil je nog een kraam huren? Stuur dan 
een mail naar braderie@narrendonk.nl.

Veiling, muzikale Oekraïne-actie 
en heel veel kramen op de 
Pinksterbraderie in Reusel

weekkrant PC55 goed om te weten
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Hemelvaartsdag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

VAKBEKWAAM

HAPERT - Het zou in september zo maar 
kunnen gebeuren..... Ieder jaar organiseert 
het ABWC (Algemeen Brandweer Wed-
strijd Comité) vaardigheidswedstrijden in 
de verschillende klassen. Dit jaar strijdt 
post Hapert met andere brandweerposten 
onder andere in de hoofdklasse.

Na in april een zeer mooie 1e plaats te hebben 
behaald in Nieuw-Vossenmeer was het afge-
lopen zaterdag 14 mei tijd voor de volgende 
ronde in Mierlo. Post Mierlo had alles uit de 
kast getrokken om een mooi scenario neer 
te zetten. Er stond dan ook wat op het spel: 
een plaats in de landelijke finale in Enkhuizen 
voor de nummers 1 en 2! 

Het scenario dat post Mierlo bedacht had, 
was er één met vele schakelmomenten. In het 
veilinggebouw in Mierlo had men een XTC-

lab gebouwd. Tijdens het produceren van 
de XTC was echter iets misgegaan. Mensen 
die werkzaam waren in het lab probeerden 
daarom te vluchten. Eén persoon probeerde  
te vluchten met een auto. Hij kwam zeer  
onfortuinlijk onder een landbouwvoertuig  
terecht. Voor dit in scène gezette onge-
val was post Mierlo echter al uitgerukt. Een 
tweede persoon verloor tijdens haar vlucht 
een vat zoutzuur. Het vat raakte hierdoor 
dusdanig beschadigd, dat het ging lekken. 
De persoon werd vervolgens aangereden 
door een heftruck. De onoplettende heftruck-
chauffeur probeerde nog even snel de ingang 
van het lab te verbergen met kratten en zag 
daarbij zijn partner in crime over het hoofd. In 
de route naar het lab lag het lek geslagen vat 
zoutzuur uit te dampen. Een derde vluchten-
de laborant was tijdens het vluchten onder 
een stapel met vaten terecht gekomen en 

moest uit zijn benarde positie worden bevrijd. 
Een vierde persoon was nog in het XTC-lab 
aan het werk. Door de productiefout was hij 
echter bedwelmd geraakt en voorover in een 
bak met zoutzuur gevallen. Hij had dit duide-
lijk zichtbaar niet overleefd. 

Zoals gezegd een scenario met vele schakel-
momenten. Vooraf is het scenario uiteraard 
niet bekend bij de wedstrijdploegen. Zij er-
varen iedere keer weer een ‘moment’ dat ze 
direct, adequaat en vooral ook veilig moeten 
zien op te lossen. De ploeg moest met de OVD 
(Officier van Dienst) alle zeilen bij zetten om de 
verschillende momenten tot een goed einde te 
brengen. Dit had post Hapert op een dusdani-
ge manier gedaan, dat ze wederom eerste zijn 
geworden! Een prestatie om trots op te zijn. 
Voor het eerst in de historie zal post Hapert 
deelnemen aan de finale in de hoofdklasse en 

in september strijden om het kampioenschap 
in deze klasse. Ook post Rosmalen, de num-
mer 2 in Mierlo, zal in Enkhuizen aanwezig zijn. 
Overige deelnemers zijn nog niet bekend, maar 
dat ze uit het gehele land komen, staat vast. 

Kampioen worden.... Iedere sportman droomt 
daar toch van? Voor een (vrijwillige) brand-
weerman/-vrouw is dit niet anders! Post Ha-
pert kan nog steeds van deze ‘dromers’ ge-
bruiken. Ben je geïnteresseerd en wil je meer 
weten over werken bij de brandweer? Kijk dan 
eens op www.jouwbrandweer.nl. 

Wil je meer weten over post Hapert? Neem 
dan contact op met Iwan Michelbrink, post-
hoofd Hapert, via 06-20442568 of iwanmichel-
brink@vrbzo.nl. Wie weet, word jij binnenkort 
onze collega en maak je na een gedegen op-
leiding ook kans op het landskampioenschap!

Wordt Brandweer Hapert landskampioen?
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Ik hou niet van zand en ik hou niet van 
modder. En dat is precies wat je vroeger 
aantrof in een Haperts zestienmeterge-
bied: zand, water, slijk. Het was dan ook 
niet míjn keuze om mijn voetbalcarrière te 
beginnen als keeper. Ik was tien en ze had-
den er nog een nodig in P3. Dus werden 
het de doelpalen voor mij, om daar vijf jaar 
later pas weer tussenuit te komen, toen 
het voetbaltalent dat zich tot dan toe had 
schuilgehouden in mijn hersenen, zich ook 
begon mee te delen aan mijn benen.

Ik lig sowieso niet graag op de grond. Op 
de sportschool willen ze me regelmatig op 
de grond hebben maar ik vertik het. Daar 
zijn toestellen voor. Daar betaal je contri-
butie voor. Om erbij te kunnen blijven zit-
ten.

Duiken deed ik dus niet. Enfin, bij mooi 
weer wel, net na de zomervakantie, als er 
nog gras groeide in het keepersgebied en 
Annemieke kwam kijken. Maar naarmate 
het seizoen vorderde en het weer verslech-
terde, liet ik de hoeken van het doel meer 
en meer voor wat ze waren.

Die centrale gerichtheid – die inertie liever -  
is mij altijd op veel kritiek komen te staan. 
Ik kreeg te horen dat ik er “henne moes 
doen”. Men verweet mij dat ik er nie henne 
dee. Wat zoveel betekende als: je spant je 
niet in, je vliegt niet net als Jan van Beveren 
de hoeken in. Ik hield het midden en dacht 

er het mijne van, hetgeen plat gezegd 
neerkwam op: gô godverdomme zelluf op 
de grond ligge! Hardop zeggen, deed ik 
dat natuurlijk niet. Niet tegen grote men-
sen. Die sprak je niet tegen. Had ook geen  
enkele zin. Ik had al snel door dat ze  
ondanks hun sterke verhalen over het  
miserabele voetbalveld van Maandonks 
bij de Kuil in hún tijd, in werkelijkheid 
geen idee hadden hoe het was om in een  
trainingsbroek van de Cash & Carry in een 
plas water te gaan liggen en dan nog een 
half uur door te moeten.

Ik moest er pas weer aan denken, aan mijn 
keepersjaren, op mijn verjaardag, toen het 
regende dat het goot en ik in Hapert over 
de Markt liep. U weet wie daar staat, niet 
in het midden en niet in trainingsbroek, 
toegegeven, maar wel vastbesloten om 
geen poot te verzetten en van alles het 
zijne denkend. U voelt hem al aankomen. 
Toch? Ik wil met klem benadrukken dat ik 
het allermeeste respect heb voor de leden 
van zijn Genootschap en hun vele, vele 
verdiensten, echt, petje af, ik solliciteer bij 
deze - maar die dag, die ene keer - en ik 
kan nog terug, ik weet het maar ik wil het 
toch gezegd hebben - die dag waarop ik 
in Hapert in de regen naar de Jumbo liep 
en ik hem daar zag staan, er het zijne van 
denkend, dag in dag uit, toen had ik - op 
mijn beurt - heel even de neiging om hem 
aan te sporen om van zijn plek te komen. 
Om daar niet maar te blijven staan. Om iets 
te gaan doen. Om er henne te doen. Om er 
tóé te doen.

Huig

Henne doen

column

REGIO - Op zondag 12 juni is er de Prowork 
KempenRally, georganiseerd door Rotary-
club Bladel, Reusel-de Mierden in samen-
werking met Rotaryclub Eersel.

Na enkele coronajaren komt het er dit jaar 
toch echt weer van! De 9e editie van de Kem-
penRally staat weer op stapel en belooft we-
derom een prachtig evenement te worden. 
Uiteraard is er weer een fantastisch goed 
doel gevonden waar de opbrengsten van 
deze prachtige rally naar toe gaat. 

KempenRally
Een doorgewinterd comité vanuit de Rotary-
club is al maanden bezig om weer een prach-
tige route uit te zetten. Uit de voorgaande 
jaren is er veel ervaring op gedaan maar dat 
wil niet zeggen dat er geen verbeterpunten 
zijn. Uiteraard is daar alle aandacht aan be-
steed en belooft deze rally de voorgaande 
rally-ervaringen nog is te overstijgen. 

De rally is geen wedstrijd, het gaat er niet om 
hoe snel je bent, de behendigheidsproef zon-
der fouten doorstaat, de kortste route rijdt of 
wie de meeste vragen juist beantwoord. Nee, 
de rally is opgezet voor elke autoliefhebber 
die van toeren houdt door een prachtige om-
geving en die geniet van een mooie dag met 
anderen én die ons goede doel een warm 
hart toedraagt. Vaak doen er aan deze rally 
oldtimers of bijzonder auto’s mee maar dit is 
beslist geen must. Alle alltimers zijn van harte 
welkom zolang je zelf je auto maar een warm 
hart toedraagt.

Goede doel
Voor deze editie heeft de Rotaryclub besloten 
de Stichting Hartekind te gaan ondersteunen. 
Waarom? Dagelijks worden er 4 kinderen ge-
boren met een hartafwijking en ondergaan 3 
kinderen een openhartoperatie. Desondanks 
overlijdt er nog elke 2 dagen een kind aan 
een hartafwijking. De Stichting Hartekind is 
de enige organisatie in Nederland die zich 
uitsluitend inzet voor wetenschappelijk on-
derzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. 
Een initiatief dat onze ondersteuning van 
harte verdient.

De rit
We starten de dag ’s morgens vanaf 09.00 uur 
met verse koffie/thee inclusief iets lekkers bij 
Bakkerij van Heeswijk in Luyksgestel. U krijgt 
hier ook het Rallyboek uitgereikt, waarna 
de rally vanaf 09.45 uur start met een vaste 
tijdsinterval en u wordt meegenomen in een 
prachtige rit van ± 150 km richting het prach-
tige Limburg. Terwijl u geniet van slingeren-
de weggetjes en de mooie omgeving is men 
ondertussen een heerlijk lunch voor u aan 
het bereiden op een bijzondere locatie. Hier 
kunt u tussen de middag even fijn de benen 

strekken en genieten van al dat heerlijks om 
vervolgens de rit te vervolgen. 

Langzaamaan rijdt u weer richting onze Bra-
bantse Kempen, waar u vanaf 17.00 uur wordt 
verwacht bij Restaurant Crijns. Tijd om het 
glas te heffen, met elkaar bij te praten, de 
dag te evalueren en ook even al die prach-
tige auto’s te bekijken. Het diner staat vanaf 
19.00 uur voor u klaar, wat ongetwijfeld bij 
u in de smaak zal vallen. Laat dat maar aan 
Marc Crijns over. Ondertussen zijn wij druk 
bezig geweest om te bekijken wie deze rally 
gewonnen heeft en komen wij met een heuse 
prijsuitreiking. Niet omdat dit de insteek is 
maar wel om enkele personen toch even in 
het Bladelse zonnetje te zetten.

Rotary
Het motto van de Rotary is ‘Service above 
self’, met andere woorden: anderen voorop 
stellen. Lid zijn van een Rotaryclub ben je 
dan ook niet voor jezelf. Wij zetten ons graag 
in voor een goed doel, voor mensen die even 
wat meer aandacht nodig hebben of in som-
mige gevallen een financiële ondersteuning 
heel goed kunnen gebruiken. De Rotary is 
géén oude mannenclub, ook geen club waar 
alleen maar mensen bij betrokken zijn die het 
financieel gezien heel veel beter hebben. 

Nee, de Rotary is een club van mannen en 
vrouwen van alle leeftijden die werken in di-
verse beroepssectoren. Juist dat is zo mooi, je 
leert enorm van elkaar omdat je eens een an-
dere visie hoort dan vanuit je ‘eigen’ wereld. 
Daarnaast maken we gebruik van elkaars 
netwerken, nodigen we vaak sprekers uit en 
verrijken daarmee ook onze eigen inzichten.

Deelnemen aan Prowork KempenRally
Een rally kan natuurlijk niet zonder deelne-
mers. De kosten zijn € 190,- per equipe van 2 
personen. Dit is voor de rit, de koffie met wat 
lekkers bij de startlocatie, een heerlijke lunch 
(excl. drankjes) en het voortreffelijke diner ‘s 
avonds (excl. drankjes). 

We begrijpen als geen ander dat u nu meer 
wilt weten van de KempenRally of onze Ro-
taryclub. Kijk daarom gerust eens op onze 
websites. De inschrijving van de rally is geo-
pend en wij hopen op vele deelnemers. Wilt u 
niet meerijden maar toch een handje helpen 
of dit mooie initiatief sponsoren? Ook dan 
zien wij uw reactie graag tegemoet. Schroom 
niet om uw eventuele vragen aan ons te 
stellen, wij beantwoorden ze graag. Sámen 
maken we van de 9e KempenRally een fan-
tastisch én succesvol spektakel. Wij rekenen 
op u!

www.KempenRally.nl
www.rotary.nl/bladelreuseldemierden

9e editie KempenRally
Organisatie: Rotaryclub Bladel, Reusel-de Mierden
in samenwerking met Rotaryclub Eersel

KEMPENLAND

REUSEL - De 
Heemkunde 
We r kg ro e p 
Reusel or-
g a n i s e e r t 

op dinsdag 7 juni een lezing over het wel 
en wee van een aantal illustere Brabantse 
dorpsartsen. De lezing wordt gehouden 
door Jan van Eijck.

‘Help, de dokter verzuipt’, ‘Merijntje Gijzen’ of 
meer recent ‘Dokter Tinus’: in al deze series 
speelt de dorpsdokter een prominente rol. 
Ook Brabant heeft in het verleden tal van der-
gelijke geneesheren gekend, ieder met een 
geheel eigen karakter of specifieke eigenaar-
digheden. 

Neem Arnoldus Fey die het in de 17e eeuw 
aandurfde om borstamputaties te doen in 
gevallen van borstkanker, nog met best veel 
succes ook. Of Jan Bolsius uit Den Bosch, die 
in 1778 een aantal moeilijke operaties deed 

na ongevallen bij patiënten met botbreuken 
of met dwarslaesies. Aan de hand van Renier 
Snieders, geboren in Bladel, maar 50 jaar 
huisarts in Turnhout, laat Jan zien hoe een 
dokter moest veranderen van opvattingen in 
de 19e eeuw, en met succes!

Kwartjesdokter
Jan focust zich speciaal op een aantal dokters 
die immigreerden in de 18e en 19e eeuw, zoals 
de Raupp’s uit Bergeijk en de De Lang’s in Hil-
varenbeek. Allen dokters die met hun legers 
meetrokken vanuit Centraal Europa en die hier 
bleven hangen. Uiteraard zijn er ook de nodige 
anekdotes o.a. over dokter Baptist, de kwart-
jesdokter uit Megen, dokter Wiegersma uit 
Deurne en de Beekse dokter Harry Ruhe.

Over Jan van Eijck
Jan van Eijck - winnaar van de Brabant Bo-
kaal 2021 van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds - werd opgeleid tot huisarts. Hij werkte 
34 jaar als arts voor de GGD, is conservator 
van Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek 
en voorzitter van de Heemkundige Kring in 
Goirle. Zijn presentaties staan garant voor 
een avond vol met interessante informatie en 
hilarische anekdotes. Aan de hand van kleine 
persoonlijke verhalen schetst Jan de ontwik-
keling van de plattelandsdokter in de voorbije 
eeuwen. En om met Jan te spreken: “Dat kan 
verdraaid interessant zijn!”

De lezing wordt gehouden op dinsdag 7 juni 
bij Restaurant De Wekker, Wilhelminalaan 97 
in Reusel. De aanvang is om 19.30 uur en de 
toegang is gratis. Wel graag tijdig aanwezig. 
U bent van harte welkom. In verband met het 
aantal zitplaatsen en om teleurstelling te voor-
komen is tijdig reserveren per e-mail (lezing@
heemkundereusel.nl) wenselijk/noodzakelijk.

Lezing over een aantal illustere 
Brabantse dorpsartsen in De Wekker
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Wij vieren 
feest!

Kortingen tot 40% 
en maak kans op 
mooie prijzen.
Kom naar de winkel

REUSEL - Op woensdag 8 en donderdag 
9 juni, om 20.30 uur, gaan de leerlingen 
van groep 8 van OBS De Klimop uit Reusel 
de eindmusical opvoeren. De kinderen uit 
groep 8 hebben de afgelopen weken hard 
geoefend om een spetterende show neer 
te zetten. 

In het kort het verhaal 
Jacky is een meisje die later graag achtbaan-
ontwerpster wordt. Ze kan geweldig teke-
nen maar is ook een dromer en ze durft haar 
ontwerpen eigenlijk aan niemand te laten 
zien. Omdat pretpark Ruigrijk 88 jaar be-
staat wordt er een wedstrijd georganiseerd: 
de Achtbaan Challenge. Gerenommeerde 
attractiebouwers en anderen worden uitge-
nodigd om de achtste achtbaan te bedenken 
en te presenteren. Jacky belandt bij toeval 
op de presentatiestip en toont de jury haar 
droomachtbaan, De Wolkenjager. 

Wanneer het nacht wordt in het park komt 
Jacky een onbekende man tegen met tover-
bonen. De volgende dag blijkt Jacky verdwe-
nen en staat er een gloednieuwe achtbaan 
in het park. Wat hebben de toverbonen ge-
daan? Bestaat de Wolkenjager echt én komt 
Jacky ooit nog terug? Je ziet het in de musical 
van groep 8. 

Goed doel
Naast het opvoeren van de musical wordt ook 
geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar 
is het goede doel: Stichting Hartekind. Jaar-
lijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart 
van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun 

kind is één van de meer dan 25.000 harte- 
kinderen in Nederland; kinderen met een 
hartafwijking. Ongeveer tweederde van deze 
hartekinderen moet vlak na de geboorte één 
of meerdere levensreddende operatie(s) on-
dergaan. Daarom zet Stichting Hartekind zich 
met hart en ziel in voor het vergroten van de 
overlevingskansen van hartekinderen en het 
verbeteren van kwaliteit van leven. 

In week 21 en 22 kunnen de kinderen van 
school geld inzamelen bij de leerkrachten en 

na afloop van de musical en de grote Klimop-
show, kunt u bij de collectebussen nog een 
donatie doen.

Musical ‘Over de Kop’ door groep 8 van OBS 
Klimop. 
• Wanneer: woensdag 8 en donderdag 9 juni. 
• Aanvang: 20.30 uur (zaal open om 20.15 uur).  
• Waar: CC De Kei, Kerkplein 69 in Reusel.

www.obsde-klimop.nl

Musical ‘Over de Kop’
Door OBS De Klimop op woensdag 8 en donderdag 9 juni

Officiële 
opening 

padelbanen 
in Bladel

BLADEL - Recentelijk zijn twee padel-
banen in Bladel aangelegd. Een verrij-
king voor de tennisvereniging die dus 
voortaan door het leven zal gaan als 
tennis-/padelvereniging. Op zondag 
29 mei worden deze twee Bladelse  
padelbanen officieel geopend. 

Het programma is als volgt: 12.30-13.00 
uur welkom, 13.00-13.15 uur officiële ope-
ning, 13.15-13.45 uur demo padel, 14.00-
16.00 uur padelclinic, 16.00-19.00 uur 
BBQ. 
 
Locatie: tennis-/padelvereniging aan de 
Egyptischedijk 9A in Bladel. Ook niet- 
leden van de tennis-/padelvereniging 
zijn van harte welkom! 
 
Heb je zin in een leuke en gezellige mid-
dag, waarbij je kennis wil maken met 
padel dan ben je van harte welkom ( je 
hoeft geen lid te zijn van de vereniging). 
Voor de meest optimale kennismakings-
ervaring is deelname aan de padelclinic 
een absolute aanrader. 

Vooraf opgeven hiervoor kan via een 
mailtje naar padel@vltb.nl. Vol = vol, dus 
schrijf je snel in. Hopelijk tot ziens!
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In de Kempen worden de komende jaren 
zonneparken aangelegd. Ze worden ook 
wel zonnevelden, genoemd en zijn in de 
regel 20ha groot. Ze zijn nodig om te voor-
zien in voldoende duurzame energie zodat 
we niet meer afhankelijk zijn van aardgas 
en de CO2-emissie wordt terug gedrongen. 

De gemeenteraden in de Kempen hebben 
zoekgebieden aangewezen voor zonnepar-
ken. In die zoekgebieden ontstaan nu initia-
tieven. De ontwikkeling van een zonnepark 
gebeurt in nauw overleg met de omgeving. 
Daarbij komen aspecten als landschappelijke 
inpassing en verbetering van natuur en bio-
diversiteit nadrukkelijk aan de orde. De coö-
peratie KempenStroom is intensief betrokken 
bij deze ontwikkeling. Zij zorgt er voor dat 
naast de mensen in de directe omgeving alle 
inwoners uit de Kempen mee kunnen doen 
met een zonnepark. Meepraten, mee beslis-
sen en financieel kunnen profiteren. Bij de 
projecten die nu in ontwikkeling zijn gaat dat 
goed. De omgeving heeft geen problemen 
met de komst van het zonnepark. 

Toch heerst er nog algemene weerstand 
tegen de komst van zonneparken. Het zou 
ten koste gaan van de agrarische productie. 
In werkelijkheid is slechts 0,7% van het agra-
rische areaal nodig voor de duurzame op-
wekking van zonne-energie. Door een goede 
inpassing zijn zonneparken ook niet storend 
in het landschap aanwezig. Een groot deel 
van het perceel wordt ingeruimd voor groen 
en natuur. Aan het groen onder de zonnepa-
nelen worden passende kruiden toegevoegd 
zodat de biodiversiteit sterk toeneemt. De 
zonnepanelen worden zo geplaatst dat er 
voldoende licht op de bodem is en ook het 
beheer is afgestemd op het bevorderen van 
biodiversiteit. Niet zelden lopen er grazers 
(zoals schapen) rond. 

Op dinsdag 7 juni is er bij KempenEnergie 
weer een OnlineEnergieWorkshop over par-
ticiperen in grootschalige energieopwekking 
in de Kempen. Deze keer wordt er extra aan-
dacht besteed aan landschappelijke inpas-
sing en biodiversiteit. De organisatie is in sa-
menwerking met de Bibliotheek. Aanmelden 
kan via www.kempen.op-shop.nl of kijk op 
kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Zon op land
Advies over energieverbruik

Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA

HAPERT - Vergeet niet je wandelschoenen 
uit het vet te halen! Komende donderdag 
(Hemelvaart) is de sponsorwandeling van 
Marion Simons (keuze tussen ± 5,5 of 12 
km). 

Zij gaat in september naar Oeganda om de 
mensen daar verder te helpen. Al het geld 

wat opgehaald wordt bij deze wandeling 
gaat in de pot voor Oeganda. Vertrek is tus-
sen 08.45 en 11.00 uur vanaf Nieuwstraat 19 
in Hapert. Het eindpunt van de wandeling zal 
bij Café ’t Pleintje zijn. Hier krijg je bij de eer-
ste consumptie 3 gratis bitterballen. Het kost 
€ 5,- of € 9,-, waarbij je bij deze laatste een lot 
krijgt om mee te dingen aan mooie prijzen!

Donderdag 26 mei wandeling voor Oeganda

We vinden het belangrijk om onze onder-
nemers van informatie en netwerkmoge-
lijkheden te voorzien. Ben jij ZZP’er? Kom 
dan naar De Wekker op maandag 13 juni. 
Deze avond organiseren we samen met ge-
meente Eersel. 

Programma
- 19.00 uur: ontvangst met koff ie en thee.
-  19.15 uur: openingswoord door wethouder 

Frank Rombouts.
-  19.30 uur: gastspreker Hans van Breukelen. 

Een uniek seminar! Hans deelt zijn levens-
lessen, inspireert je om jezelf continu te ver-
beteren en een om succesvolle comeback 
te maken bij een tegenslag (of na een moei-
lijke coronaperiode).

-  20.30 uur: informatiemarkt en netwerkbor-
rel. Stands van diverse interessante orga-
nisaties over bijvoorbeeld wetswijzigingen, 
verzekeringen, financiële uitdagingen, be-
langenbehartiging van ZZP’ers en werk uit-
besteden. Ondertussen is er alle ruimte om 

te netwerken onder het genot van een hapje 
en drankje. 

-  21.15 uur: afsluiting door wethouder Léon 
Kox (gemeente Eersel).

Meld je aan!
ZZP’ers uit onze gemeente kunnen zich vóór 1 
juni aanmelden bij bedrijfsfunctionaris Anouk 
de Boer via a.deboer@reuseldemierden.nl 
(o.v.v. je naam en organisatienaam). Deelna-
me is gratis, maar ben er op tijd bij, want vol 
= vol!

Een avond speciaal voor ZZP’ers
Maandag 13 juni, 19.00 uur, De Wekker Reusel

Hans van Breukelen
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Geef je 
kind 
de ruimte
Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn eerste kind werd geboren. Alles was nieuw en 
het was echt zoeken naar een ritme. Het duurde een tijdje, maar toen had ik het te pakken. 
Eindelijk begreep ik een beetje wanneer hij moest eten en slapen. Tot zijn ritme, heel snel 
daarna, weer helemaal anders werd….. 

En weer deed ik mijn best om het te snappen. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik steeds 
achter de feiten aanhobbelde. Mijn kind ging steeds een beetje sneller dan ikzelf! 

Nog steeds is dat eigenlijk niet veranderd. Ook met mijn twee dochters ging (en gaat) dat  
precies hetzelfde. Het enige verschil is nu dat ik het weet en me erbij heb neergelegd.

Ik denk ook dat het heel normaal en gezond is dat je als moeder (vaders hebben daar in mijn 
ervaring iets minder last van) je kind soms net iets te lang vasthoudt. Het is alleen wel heel 
belangrijk dat je op tijd weer een stukje loslaat.

Misschien moeten we wat minder ons best doen om het te snappen en wat meer meebewegen  
en accepteren dat je kind soms een heel andere kant op beweegt dan je had verwacht!  
Het heeft namelijk totaal geen zin om te proberen om je kind tegen te houden. Hij moet zich op 
zijn eigen tempo en manier kunnen ontwikkelen.

Het kan helpen om te denken aan een mooi klein boompje dat niet goed kan groeien als er een 
grote boom heel dichtbij staat en al het zonlicht tegenhoudt. Die grote boom houdt natuurlijk 
ook de regen, de wind en de kou tegen, maar dat boompje kan niet groeien zonder zonlicht. 
En ook de regen, de wind en de kou heeft het boompje nodig om uit te kunnen groeien tot een 
mooie, grote sterke boom. 

Bedenkt dus dat het voor het kleine boompje beter is als de grote boom iets verder weg gaat 
staan. Dichtbij genoeg om het nog te kunnen beschermen als dat nodig is, maar ver genoeg 
om het boompje zijn eigen regen, wind, kou en zonlicht te gunnen.

Heb jij er moeite mee om jouw kleine boompje genoeg ruimte te geven om zich op zijn eigen 
tempo te ontwikkelen? Mail of bel me dan gerust. Ik denk graag met je mee.

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

Op 2 juni info avond Goede Doelen Week
HAPERT - Op donderdag 2 juni is er om 20 uur een bijeenkomst in Den Tref in Hapert 
waarin alles wordt uitgelegd over het houden van een Goede Doelen Week (GDW) 
Deze avond is bedoeld voor iedereen die een landelijke collecte organiseert in  
Bladel, Netersel of Hapert en zeker ook voor wie hier interesse in heeft en graag wat 
mee regelt/organiseert.
 
In een GDW slaan alle landelijke doelen de handen ineen en gaan samen in dezelfde week 
hun collecte houden. Hierdoor komen er door het jaar heen geen collectanten meer aan 
de deur van deze goede doelen. Nog wel de plaatselijke verenigingen. 

Iedereen is van harte welkom, graag even een berichtje als je komt. Dan staan er voldoen-
de stoelen klaar. Voor aanmelden en meer informatie: mail mariannecastelijn@gmail.com 
of bel naar 06-10846510.

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

HEMELVAARTSDAG van 10.00 - 16.00 uur
Ma t/m Vr 09.00 - 17.00 uur  /  Za 09.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

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

EERSEL - De Young Leaders van manege 
PCK Eersel zijn iedere zaterdag op de ma-
nege te vinden. Zij leren dan van alles over 
de omgang met paarden en wat daar bij 
komt kijken. Hun hart voor dieren en met 
name paarden is dan ook erg groot.
 
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, wilden zij 
iets doen voor de paarden die in de oorlog 
leven. Er werden in Oekraïne zelfs staldeuren 
van maneges opengezet, zodat de paarden 
eruit konden en zichzelf zouden moeten zien 
te redden. Schrijnende verhalen....

De Young Leaders wilden geld gaan inza-
melen voor de Stichting SOS Oekraïne. Deze 
stichting zorgt ervoor dat paarden in het oor-
logsgebied zoveel mogelijk voorzien worden 

van eten. Het plan voor de inzamelingsactie  
was snel klaar. Er zou een bingo-avond  
komen en kinderen konden zich inschrijven 
voor een ‘date met hun PCK lievelingspony’.  
Deze twee acties leverden maar liefst  
€ 1.006,25 op. 

Op zaterdag 14 mei kwam Haike Blaauw, di-
recteur van branche organisatie FNRS en te-
vens initiatiefnemer van SOS Oekraïne, naar 
PCK Eersel toe om het bedrag van de Young 
Leaders in ontvangst te nemen. Hij vond het 
een fantastisch initiatief en was erg trots op 
hen. Mooi om te zien hoe kinderen, hoe klein 
ook, met deze actie de wereld een beetje 
mooier gemaakt hebben. Een herinnering die 
ze waarschijnlijk voor de rest van hun leven 
met zich mee dragen!

PCK Young Leaders zamelen € 1.006,25 
in voor SOS Oekraïne
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Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!

NETERSEL - Gilde Sint Brigida uit Neter-
sel  vierde 6 mei haar jaarlijkse teerdag met 
twee unieke jubilarissen. 60 jaar geleden 
melde Kees van Korven zich aan als lid van 
het gilde en hij werd meteen als menneke 
van 12 jaar tamboer. 20 jaar later werd Frank 
Hendriks ook off icieel gildelid. Hij ging bij 
Kees in de leer en werd ook tamboer.

Kees van Korven
Dat iemand 60 lid is van het gilde komt heel 
weinig voor en dat je daarbij ook nog vanaf 
het begin tamboer bent al helemaal niet. De 
vader van Kees van Korven was lid van gilde 
Sint Brigida en dus besloot Kees om ook bij de 
guld te gaan. Dat hij een trouw lid is heeft hij 
in die jaren wel bewezen. Er gaat geen gilde-
evenement voorbij of hij is er bij. Als leider 
van de tamboers heeft hij velen het trommen 
geleerd en zijn trom is een bezienswaardig-
heid. Daarnaast is hij ook nog steeds actief als 
kruisboogschutter.  Tot aan de coronatijd was 
hij vrijwel dagelijks te vinden op het gildeveld. 
Secuur als hij is moest er dat altijd perfect bij-
liggen. Het gras werd op tijd gemaaid en als 
het te droog werd, dan werd dat door hem 
beregend. De heg knippen en schoefelen, hij 
zorgde dat het veld er bij elk evenement netjes 
bij lag. Als er oud papier opgehaald moet wor-
den kunnen ze nog steeds een beroep op hem 
doen. Ook regelde hij als kantinebeheerder 
tot die tijd alles samen met zijn Maria, dat wat 
er  nodig was. In 1999 besloten enkele dames 
van gildebroeders om bazuinblazer te worden. 
Maria besloot om dat ook te gaan doen en is 
dat tot op de dag van vandaag ook nog steeds. 
Wat dat betreft er komen er weer enkele bij. 
Een drietal dames zijn met lessen begonnen.

Frank Hendriks
Als zoon van Toon en Anneke Hendriks kon 
het niet anders, dus is Frank ook bij het gilde 
gegaan. Dat is nu inmiddels 41 jaar geleden 
maar vanwege corona lag het gilde 2 jaar 

stil en kon hij nu dus pas gehuldigd worden. 
Zoals gezegd ging hij bij Kees in de leer om 
ook tamboer te worden en dat is hij ook nog 
steeds. Hij woont al weer een hele tijd in Box-
tel en met een zaak in Beek en Donk heeft 
hij mede daardoor weinig tijd om nog bij het 
gilde aanwezig te zijn. Maar als er oud papier 
opgehaald moet worden is hij er nog altijd bij. 
Voor zijn verhuizing naar Boxtel was hij een 
goede en actieve kruisboogschutter en was 
zijn vrouw Marloes een actieve bazuinblazer. 

In de loop van de avond werden beide gilde-
broeders met hun vrouwen in het zonne-
tje gezet en onderscheiden door hoofdman 
Frans Waalen en de kringvoorzitter Bert van 
de Staak.

Twee gildebroeders van gilde 
Sint Brigida samen 100 jaar tamboer

Jubilarissen Frank 
Hendriks (3e van links) 

en Kees van Korven 
(5e van links)

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

REUSEL - Is het seizoen 
bij je vereniging afge-
lopen en heb je nog zin 
om door te sporten? 
Of een goed moment 
om weer te beginnen? 
Badmintonclub Rapid 
Reusel gaat tot de 
zomervakantie door. De 

laatste speelavond is pas op 20 juli en nu 
kun je tot het einde van het seizoen gratis 
komen spelen. 

Kom de badmintonsport ervaren. Wij zorgen 
dat je moe en voldaan weer naar huis gaat 
en zorgen dat iedereen op de camping in de 
vakantie onder de indruk is.

Bij BC Rapid wordt 45 weken per jaar op 
woensdagavond op 6 velden gespeeld. Voor 
de  jeugd (19.00-20.15 uur) ligt de nadruk op 
de training en competitie. De volwassenen 
kunnen van 20.15 tot 22.30 uur wedstrijden 
spelen. Tussen de wedstrijden wordt conti-
nue door gewisseld, waardoor iedereen en 
alle niveaus met elkaar spelen.

BC Rapid verwelkomt graag nieuwe jeugd- en 
volwassenleden. Interesse? Meer informatie: 
kom op woensdagavond gewoon binnenlopen 
in de rode hal van de sporthal in Reusel of via

bcrapid@hotmail.com
facebook.com/badmintonreusel

www.bcrapid.nl

Seizoen voorbij? 
BC Rapid gaat 
nog even door!
Nieuwe leden gezocht!

Vanwege de eerdere coronamaatregelen 
vindt de weekmarkt al een tijdje alleen 
gescheiden plaats. Een gedeelte op het 
marktplein, het andere deel op het Kerk-
plein. 

Voorlopig blijft dat zo. Sommige marktkoop-
lieden hebben inmiddels namelijk een gro-
tere standplaats. Ook zijn de markt en de 
terrassen op deze manier toegankelijker voor 
mensen met een handicap. De parkeerplaats 
naast de Jozefschool wordt verbeterd, zodat 
er genoeg parkeerplek is voor de bezoekers.

Foto: Max Kneefel

Weekmarkt 
blijft voorlopig 
gescheiden
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Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand mei

DCM Gazon 
Pur

Happy life 
adult

Beaphar 
vlooienbanden

10 of 20 kg. nu 

10% korting

Pur
nu voor

32,99

15% korting

kat en hond

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

vlooienbanden

Lara 
adult

10 kg. 
nu vanaf

24,99

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141
www.bito.nl

Wees elke rit de baas. De krachtige 
middenmotor geeft je ondersteu-
ning wanneer jij dat nodig hebt en 
met het duidelijke display heb je al 
je ritgegevens altijd bij de hand. 
Doordat de motor in het midden 
van de fiets is geplaatst, ervaar je 
een heerlijke stabiele elektrische 
fiets. Met krachtige schijfremmen 
om ook bij nat weer  veilig tot stil-
stand te komen.

€ 2.649,-

Batavus Velder Comfortabel en volledig 
geïntegreerde e-bike voor 

een aantrekkelijke prijs.

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

HOOGELOON - Weet u het nog of mis-
schien was u er zelf wel bij: Hemelvaarts-
dag 2019 was alweer onze laatste Trekker- 
trekwedstrijd. Gelukkig zijn in ons land de 
beperkende maatregelen weer opgeheven 
en zijn wij al lang weer bezig met de voor-
bereidingen voor Hemelvaartsdag 2022.

Inderdaad, op 26 mei gaat de 32e editie weer 
van start, georganiseerd door Gilde Sint Joris 
uit Hoogeloon. Tijdens corona en de diverse 
lockdowns kon en mocht er niet veel. Toch 
heeft men op menig boerenerf en in diverse 
hobbyschuurtjes niet stil gezeten. Nu was er 
immers tijd voor een grondige aanpassing of 

zelfs verbouwing van de tractor. De allang ge-
koesterde wens van die net weer iets grotere 
turbo of die wat ruimere verstuivers werd nu 
uitgevoerd. Menig achterbandensetje verwis-
selde van eigenaar.

Wij zijn erg benieuwd naar het resultaat 
van al dit sleutelwerk en hopelijk u ook. Wij  
nodigen u daarom van harte uit om er op  
Hemelvaartsdag 26 mei weer bij te zijn, op 
onze grote Trekker- en Truck-trekwedstrijd 
aan de Hoge Poort in Hoogeloon. Ook op 
deze 32e editie wordt er weer strijd gele-
verd op drie wedstrijdbanen. De resultaten  
zullen live te zien zijn op een heel groot  

videoscherm, beschikbaar gesteld door onze 
hoofdsponsor Epic Auctions.

We beginnen om 09.00 uur met de landbouw-
klasse, daarna de sport en supersport. In de 
middag is het dan tijd voor de specials en 
de trucks. Het hele spektakel is goed te zien 
langs de banen maar ook vanaf ons (hope-
lijk)  zonovergoten buitenterras. Zoals andere 
jaren hebben we op ons kermisterrein weer 
diverse leuke attracties voor de jeugd. Dit va-
rieert van een draaimolen en een grote zand-
bak voor de allerkleinste, tot een klimwand en 
het zelf mogen ‘draaien’ met een heuse mini- 
graver. Deze zijn beschikbaar gesteld door 

firma Verkooyen uit Vessem. Wij zorgen dat 
moeder en/of opa en oma de kroost goed in 
de gaten kunnen houden. 

Na afloop is er dan de prijsuitreiking en aan-
sluitend een gezellig feestje in onze grote 
consumptietent. Gedurende deze feestavond 
is er niet alleen een optreden van De Party-
FrieX maar zij brengen ook De Alpenzusjes 
mee. 

Entree voor de wedstrijd is € 6,- en de feest-
avond is gratis!

Organisatie Trekker- en trucktrek Hoogeloon

Trekker- en Truck-trekwedstrijden in Hoogeloon
Hemelvaartsdag, 26 mei, aan de Hoge Poort
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 1

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

#1

3 1 9 4 9 2
9 7 2 4

4 2 6 3 5 6
3 4 6 5 3

6 5 1 4 9 8
9 8 6 9 7

8 7 9 4 7 2 7 3
8 6 3

5 4 9 5 9
4 6

6 4 9 8
7 2

9 3 5 9 7
6 1 3

3 5 7 2 3 8 4 2
4 8 2 8 1

8 1 6 1 7 6
3 7 4 9 3

3 1 1 5 2 8
6 9 7 1

4 8 6 2 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
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 20

W
hen a hundred m

en stand together, each of them
 loses his m

ind and gets
another one.

-- Friedrich N
ietzsche

9
6 4 9 5

5 6
2 5 4
9 7 3 8

4 6 1
2 4

1 3 8 6
5

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Voedsel 
 

A 1  12 12  6  12 12  13 7      
  B 13   10 12 7   7       
       C 6     2 11   7 
D 3 12  7  11 15 9   13 7      
 E 4  7  13  13 4   7 13     
   F   1  6 12  13   14    
G  13  2    13    1 13 10  10  
    H 2 12  1 15  11 5  7 13   
 I 12 10   5 8 8   15  13 11    
J 6  7   6 14 1 13   15      
 K 3  7   6 14 1  3 14  1 12   
    L 10  4  16   16 12  1  13 
   M 15 9   8 8   8  15    
  N 1  5 12  5    10      
     O 2  15   9  2 11  13  
 P 6  12 12 1  10 1  10  8  5   
       Q 10   11  10  11   
     R 2   1   11 6   5  

 
 

A – Moet je wel als je geen 
  beleggingsmogelijkheden hebt (5,5,4)
B  – Het is allemaal hetzelfde: Groentesoep zonder 
  groenten (3,3,3)
C – Hiermee wordt de overzeese margarine ingevoerd (10)
D  – Alternatief voor een jager die vegetariër 
  is geworden? (6,8)
E – (Niet meer doen dan) peuterwerk (3,2,4,4)
F – Verloren lopen in de volkstuin (2,2,5,3)
G – Als je die hebt, heb je wat te zeggen in 
  de keuken (3,6,2,2,3)
H – Waar we uiteindelijk allemaal aan vast zitten (12)

I – Eerlijk laten zien wat er op het menu staat (4,5,6)
J – Margarine op de tong (5,2,2,3)
K – De Cabernet Sauvignon verdunnen (5,2,2,3,4)
L – Hoofdbestanddeeltje van de Reine Victoria (13)
M – Voor hem is het geen vetpot (11)
N – Meer zit er niet in (de trommel) (2,4,2,2)
O – Veganistische maaltijd (3,4,5)
P – Kostwinning van de bakker (5,2,2,5)
Q – (Op)voedkundig bestek (8)
R – Meubelstuk verwant aan de eettafel 
  en de provisiekast (11)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Britt Geerts
      uit Lage Mierde

met het oplossingswoord: ‘buizenfabricage’

Britt heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: 

      uit Lage Mierde

De winnaar van vorige week is: 

Cryptofilippine
Voedsel

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 20

"All w
om

en should know
 how

 to take care of children. M
ost of them

 w
ill have a husband som

e day."
-- Franklin P. Jones

7 1 2 3 5 4
6 5 4

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

4 7 5 1
8 9

1 5 4
4 6 8 1 2 5

D
ub

be
l z

ie
n

KlassiekKlassiek

Creativiteit is het zien van dingen op 
een andere manier dan de meeste 
mensen. 

Eén van de bekendste 
dubbele afbeeldingen 
staat hiernaast. 

Kijk goed. 

In de tekening kun je zowel 
een jonge als een oude vrouw zien.
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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 GEOPEND
OOK OP ZONDAG!OOK OP ZONDAG!

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

Like ons op Facebook

HEMELVAARTSDAG GEOPEND 
VAN 11.00-16.00 UURVAN 11.00-16.00 UUR
Zeer groot assortiment perkplanten, hortensia’s, vaste planten, 

IN MEI ELKE DAG GEOPENDIN MEI ELKE DAG GEOPEND

Zeer groot assortiment perkplanten, hortensia’s, vaste planten, 

HEMELVAARTSDAG GEOPEND HEMELVAARTSDAG GEOPEND 

Zeer groot assortiment perkplanten, hortensia’s, vaste planten, 

HEMELVAARTSDAG GEOPEND HEMELVAARTSDAG GEOPEND 

Frans en Dien Koolen uit Hapert zijn 65 jaar getrouwd. Wat een mijlpaal. Gefeliciteerd van de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
Frans en Dien Koolen uit Hapert zijn 65 jaar getrouwd. Wat een mijlpaal. Gefeliciteerd van de kinderen, kleinkinderen 

65 jaar getrouwd 65 jaar getrouwd In 1881 opende Joseph Durlinger zijn eerste 
schoenenzaak aan de Limbrichterstraat in 
Sittard. Nu 140 jaar verder verkoopt Dur-
linger nog steeds schoenen, niet alleen in 
Sittard maar op veel meer plekken. Met 43 
Durlinger-winkels, 3 Tamaris-winkels en 
4 webshops is het de grootste en tevens 
oudste schoenenretailer van Zuid Neder-
land. We vroegen Roger Durlinger, alge-
meen directeur en 5e generatie, naar het 
140-jarig jubileum van het familiebedrijf.

Wat is het geheim achter het succes van de 
afgelopen 140 jaar?
“Er is natuurlijk veel veranderd de afgelopen 
140 jaar, maar de basis is hetzelfde gebleven: 
we maken al 140 jaar mensen blij met schoe-
nen. Daarnaast vinden wij familiewaarden 
ontzettend belangrijk. Wij zijn pas tevreden 
wanneer iedereen het goed heeft: jong en 
oud, vandaag en morgen.“

Hoe staan jullie stil bij dit jubileum?
“De maand mei hebben we uitgeroepen tot 
feestmaand. We vieren zowel met onze klan-
ten als met onze medewerkers feest. Klan-
ten profiteren van extra korting, doordat we 
140 artikelen hebben afgeprijsd en maken 
middels een win-actie kans op mooie prij-
zen, zoals een tv of kaartjes voor de Efteling. 

Zaterdag 21 mei organiseren we speciaal 
voor onze klanten een feestje in de winkel. Er 
reizen verschillende dweilorkesten door Lim-
burg en Brabant die bij een aantal winkels 
een optreden zullen verzorgen. Voor onze 
medewerkers staat er een tropisch knalfeest 
gepland. We zijn trots op deze mijlpaal en vin-
den het daarom belangrijk om dit samen te 
vieren. “

Hoe zien jullie de toekomst met de 
opkomst van alle webshops?
“Online winkelen hoort erbij en is niet meer 
weg te denken. We zien dit zelf ook in de ont-
wikkeling van onze webshops. Wij geloven 
sterk in de combinatie van off line en online, 
van de stenen winkel en de webshop. We 
zien dat onze klanten zich online oriënteren 
en vervolgens in de winkel komen passen of 
net andersom. Stenen winkels zullen echter 
niet verdwijnen. De toegevoegde waarde zit 
in de kennis en kunde van onze medewerkers 
in de winkels. Ze kunnen je alles vertellen 
over de pasvorm, materialen en comfort van 
een schoen en meten zorgvuldig je voeten op. 

Van winkelen willen we een echt geluks-
momentje maken zodat we ook de komende 
decennia klanten blij kunnen maken met 
schoenen.”

Durlinger Schoenen al 140 jaar 
een begrip in het zuiden

Op zondag 12 juni staan we stil bij de im-
pact van corona in onze gemeente. We 
herdenken alle mensen uit onze gemeente 
die, op wat voor manier dan ook, te maken 
kregen met corona. 

Wij nodigen iedereen uit om samen stil te 
staan bij het leed dat mensen getroff en heeft. 
Dat leed kan heel divers zijn. Helaas zijn er 
mensen overleden of nog steeds ziek. Ook 
heeft corona een enorme impact gehad op 
bedrijven en organisaties.

Initiatief 
Pastoor David van Dijk en Bart van Hoof (van 
Tamoil tankstation Den Hoek) gaven aan 
graag samen met ons iets te willen organise-
ren voor alle inwoners die getroff en zijn door 
corona. Bart heeft namens Tamoil Nederland 
een bedrag overgemaakt voor het plaatsen 
van een herdenkingsboom in het Deken van 
der Weepark in Reusel. 

Er is gekozen voor een lindeboom: het sym-
bool voor bescherming, verbondenheid, 
kracht, heling en liefde.

Herdenkingsbijeenkomst
Op 12 juni wordt bij de lindeboom in het park 
een plaquette onthuld worden door de burge-
meester. Ook wordt de boom gezegend door 
de pastoor. Het programma start om 14.00 
uur.

Herdenkingsbijeenkomst corona
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Hemelvaartsdag geopend 9.30-17.00 uur
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Markt 62, Hapert · 0497 360833 · www.oogwereld.nl

Timeless
 Classic

27 EN 28 MEI 2022

DAYS

MET EXTRA GROTE COLLECTIES MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL ONTVANGT U
ZONNEGLAZEN OP STERKTE CADEAU!*

* Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

LUYKSGESTEL - Het seizoen van Open-
luchttheater De Hunnebergen in Luyksge-
stel is onlangs geopend. Het theater is ge-
legen in een bosrijke omgeving waar men 
kan genieten van evenementen, kunst en 
cultuur in de natuur. Op zonnige dagen kan 
men relaxen in de schaduw van de talrijke 
bomen of onder de parasols die recentelijk 
zijn geplaatst. 

De organisatoren van ‘Amore e Sapore’, Albert 
Verhoeven en Gladys Raket, kijken er naar uit 
om de bezoekers op zondag 5 juni te verwel-
komen in het theater dat wordt omgetoverd 
tot een werkelijk klein Italië. Om de sfeer van 
‘la dolce vita’ te creëren komen eigenaren van 
Siciliaanse wijnhuizen speciaal over om met 
trots hun wijnen te presenteren. De entree is 
gratis. Natuurlijk mogen de veelal biologische 
antipasti, pasta en andere Italiaanse lekkernij-
en niet ontbreken. Het gaat echter niet alleen 
om het eten en drinken, er kan ook gesnoven 
worden aan de Italiaanse cultuur die zeer rijk 
is. Er zijn Italiaanse mode- en filmproducten, 
alsook een bijzondere VIP-gast die zowel in 
Nederland als in Italië geridderd is.  

Een Italiaans voorjaarsevenement waar be-
zoekers zich kunnen laten verrassen, genie-
ten van een gezellige middag en zich kunnen 
wanen in ‘la bella Italia’.

Voor meer informatie over het programma 
van het Openluchttheater De Hunnebergen 
voor 2022 is te vinden op

www.hunnebergen.com

Italiaanse dag 
‘Amore e Sapore’ 
Openluchttheater 
De Hunnebergen

RIETHOVEN - Oerend Hard is een 10-kop-
pige band die gebruik maakt van dezelfde 
gitaren, bas en gitaarversterkers, toetsen- 
apparatuur en effecten, welke de band 
Normaal de laatste jaren heeft gebruikt tot 
aan hun afscheidsconcert in 2015 in het 
Gelredome in Arnhem.

Al deze apparatuur heeft Oerend Hard aan-
geschaft, om de bijzondere Normaal-sound 
te blijven behouden. Sommige instrumenten 
en/of apparatuur zijn zelfs overgenomen van 
ex-Normaal-bandleden, zoals de overbeken-
de Bo Diddley gitaar van Bennie Jolink, waar 
nu frontman Hans de Vries op speelt. Oerend 
Hard onderscheidt zich door nummers uit het 
gehele oeuvre van 40 jaar Normaal te spelen, 
dus van 1975 t/m 2015. Oudere nummers 
worden afgewisseld met nieuwere num-
mers waar zelfs een complete blazerssectie 
op mee speelt. Ook zal René Schuurmans  

optreden. Deze ‘blonde god uit het zuiden’, 
zoals hij snel na de start van zijn zangcarrière 
genoemd werd, is inmiddels een gevestigde 
rot in het vak en mag zich rekenen tot één 
van de best geboekte artiesten van Neder-
land. Het plezier straalt er vanaf en keer op 
keer weet hij het publiek mee te slepen in 
zijn energieke en sfeervolle optreden. Zijn 
enthousiasme en opzwepende repertoire 
maken hem tot een graag geziene gast en al-
tijd gaan tot de achterste rijen de handen in 
de lucht. Bekende nummers zijn bijvoorbeeld 
‘Laat de zon in je Hart’ en ‘Ik heb weer de hele 
nacht liggen dromen’.

De entree voor deze feestavond, die om 20.00 
uur begint, is € 20,- (+ € 1,- servicekosten) 
voorverkoop en € 22,50 aan de kassa. Voor 
meer informatie en kaartverkoop kijk op 

www.feestavondriethoven.nl

Optreden van coverband Normaal 
op zaterdag 4 juni in Riethoven

VERMAKELIJK

REUSEL - Op 25 mei, de avond voor Hemel-
vaart, om 19.00 uur, is zoals gebruikelijk in 
D’n Aachterûm ons jaarlijks terugkerend 
voorjaarsconcert.

Na het geweldige en zeer succesvolle optre-
den in voorgaande jaren heeft het KBO-be-
stuur dit jaar wederom gekozen voor een her-
haald optreden van Blaaskapel Valkenswaard. 
Blaaskapel Valkenswaard is een blaaskapel, 
bestaande uit ca. 16 ervaren muzikanten, die 
ontstaan is uit een carnavalsmuziekgroep. In-
middels zijn ze uitgegroeid tot een volwaardige 
blaaskapel met een zeer uitgebreid repertoire, 
dat bestaat uit herkenbare amusementsmu-
ziek, zoals o.a. Egerlander, Tsjechisch, ever-
greens, klassieke, dans en populaire muziek. 
De variatie in de muziekstukken en de kwali-
teit in de uitvoering bezorgt ons gegarandeerd 
weer een voortreffelijke muzikale avond die je 
beslist niet mag missen. 

Na afloop van het concert, om ± 21.00 uur, 
is er nog de gelegenheid om de Conference 
League finalewedstrijd Feijenoord - AS Roma 
op een groot TV-scherm te volgen. Er is toch 
niets leuker dan samen met leeftijdsgenoten 
van deze wedstrijd te genieten. Dus kom en 
geniet van deze voortreffelijke muzikale en 
sportieve avond, eventueel onder het genot 
van een drankje, verkrijgbaar tegen de alom 
bekende ‘Aachterûm’-prijzen. De toegang is 
zoals gebruikelijk gratis.

Voorjaarsconcert 
van Blaaskapel 
Valkenswaard in 
D’n Aachterûm
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De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

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

EERSEL - PLAY is hét gratis festival in 
Eersel dat bekend staat om haar sfeer, 
gezelligheid en gevarieerd programma 
voor jong én oud. Dit jaar keert PLAY Fes-
tival terug met haar 8ste editie op vrijdag 
27 mei en zaterdag 28 mei. Tijdens deze 
dagen vloeien muziek, sport, eten en drin-
ken en creativiteit naadloos in elkaar over. 
Wat zorgt voor een gezellig, gevarieerd en 
laagdrempelig feest voor eenieder. 

Op vrijdagavond 27 mei verwelkomen we 
vanaf 19.00 uur verschillende coverbands van 
lokale bodem. Zaterdag 28 mei is het terrein 
vanaf 12.00 uur open voor jong en oud. Beide 
dagen is het festival geheel gratis toegan-
kelijk. Tijdens de middaguren kun je op ons 
knus aangeklede festivalterrein van alles be-
leven met vrienden en familie. 

Sta jij graag in de spotlights en is muziek 
echt jouw ding? Doe dan mee met één van 
onze muzikale workshops, DJ-en, trommelen 
of een musical workshop. Waar je ook voor 
kiest, jij steelt vast en zeker de show en wie 
weet zien we jou over een aantal jaar wel op 
het podium tijdens PLAY. Ben je meer een cre-
atieveling? Ook aan jou hebben we gedacht. 
Kom je de hoogste toren in elkaar timmeren 
in ons bouwdorp of ga je liever armbandjes 
maken of schilderen? Kom jij ons festivalter-
rein pimpen tijdens graffiti workshop? Keuze 
genoeg!

Dit jaar hebben we een speciale samenwer-
king met Fit Factory, Click Sport en Henri 
Janssen voor de sportievelingen onder ons. 
Het terrein zal namelijk omgetoverd worden 
tot een waar Wipe-out parcours voor jong 
én oud. Neem het tegen elkaar op en zet de 
snelste tijd neer samen met je vrienden, ou-
ders, ooms, tantes en iedereen die wel van 
een uitdaging houdt. 

Uiteraard kunnen de muziekliefhebbers ook 
deze editie weer hun hart ophalen met een 
breed en gevarieerd aanbod aan artiesten en 
bands. Weet singer-songwriter Niels Verhoe-
ve met zijn gitaar ook een plekje in jouw hart 
te veroveren? Of storm jij de dansvloer op 
tijdens de coverband Blondie, uiteraard met 
poppy punkrockcovers van de originele Blon-
die uit de 70’s. Struin door het bos en ontdek 
ons, wegens succes uitgebreide, Dance Fo-
rest waar verschillende DJ’s als Miss Nijhof, 
Andres Kumara en Pieter Ellis klaar staan om 
met jou en je vrienden een mega goed dans-
feestje te houden.

Geniet in de avonduren van de Moose Knuckle  
rock van EL Bronco, hiphop beats met Bob uit 
Zuid en laat je verrassen door de intensiteit 
van songstructuren en subtiele en poëtische 
teksten van de band ILA. De gedeelde passie 
voor vintage rock ’n roll & Buggle chips met 
geitenkaas brachten de heren van Crooked 
Steps bij elkaar en sinds een aantal jaar krij-
gen ze met hun 60’s surfrocksound heel wat 
mensen de dansvloer op getrokken. Na dit 
alles nog niet klaar met dansen? We sluiten 
ons feestje af met Motion. Deze coverband 
uit Wintelre met scheurende gitaren en vlam-
mende drumpartijen brengt je discomedley’s 
waar je oma nog op kan mee kansen, tot 
nummers van nu. 

Kortom, PLAY Festival is een feestje voor 
jong én oud waarin voor ieder wat wils te 
vinden is. Van de allerkleinsten tot de door-
gewinterde festivalaanbidders. Aan iedereen 
is gedacht! We zien je graag een feestje mee-
vieren op vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei 
op het Gildeterrein aan de Postelseweg in 
Eersel. Neem alvast een kijkje op onze web-
site, wat er zoal te beleven is op 27 en 28 mei.

www.play-festival.nl

PLAY festival is er voor muziek-
liefhebbers, creatievelingen, 
sportfanaten en foodies!

BERGEIJK - Wil je op 1e pinksterdag zo-
maar even de beentjes strekken, kom dan 
lekker wandelen langs de Run. Daar wacht 
je een gezellige, afwisselende wandeling 
door een bijzondere natuurstrook. Het 
wordt een fijne wandeling, niet te lang en 
er lopen mensen mee om vragen te be-
antwoorden. Je wordt ook een beetje ver-
wend, met een ritje in de huifkar en iets 
lekkers bij Koetje Kaat.

Veelzijdige natuur
In de natuurstrook is ruimte gemaakt voor 
kleine kruipertjes en amfibieën. Vogels kun-
nen er nestelen en reeën vinden er beschut-
ting, maar ook aan wandelaars is gedacht! 
Vanaf de Zandhoef is een onverhard wandel-
pad aangelegd. Daar begint het al met een 
open stukje met bloeiende kruiden. Het pad 
neemt je mee door bosjes, langs amfibieën-
poelen en plasdrasgebiedjes. Verderop staat 
misschien wel de grootste insectenwand van 
heel Brabant, een bankje en informatiepane-
len over de betekenis van deze ecologische 
verbindingszone (EVZ). 

Vier jaren boerenbeheer
In juni 2018 is EVZ De Run geopend. Vier 
aanliggende boeren kregen het beheer toe-
vertrouwd. Zij hebben zich verdiept in de 
achtergronden van de EVZ en met een stukje 
begeleiding van een ecologisch adviesbu-
reau en van ANV Kempenland hebben zij 
zich de kneepjes van natuurbeheer eigenge-
maakt. Inmiddels is het gewoon een onder-
deel van hun bedrijfsvoering, maar dan net 
wat anders. 

Ontwikkeling
Natuur staat nooit stil. De felle kleuren roze en 
geel van de ingezaaide bloemen kent nu wat 
meer nuance. De vegetatie heeft haar plek 
gevonden en sluit mooi aan bij de natuurlijke 
gradiënten van nat naar droog. Om planten 

en dieren goede kansen te geven maaien de 
boeren gefaseerd in een zogenaamd mozaïk-
beheer en voeren zij het maaisel af om verrui-
ging te voorkomen. Daarbij kiezen ze tijdstip 
en materieel zorgvuldig om de natuur zo min 
mogelijk te verstoren.

Transitie
EVZ De Run wordt in Kempenland wel ge-
noemd als een voorbeeld van hoe je samen 
oplossingen kunt vinden. Waar aanvankelijk 
best wat weerstand was tegen de plannen 
voor natuuraanleg, werden in goed overleg 
oplossingen gevonden zodat de natuur er 
toch kon komen, op een manier waar ieder-
een zich in kan vinden. Eenmaal ‘ja’ gezegd 
kwamen er ook nieuwe kansen in beeld. Zo 
wordt er heel wat afgewandeld, bloeit er nu 
een ijssalon langs het traject en krijgen de 
boeren inmiddels meer natuurbeheer toever-
trouwd.

De beide gemeenten Eersel en Bergeijk,  
Waterschap De Dommel en de Runboeren 
hebben dit mogelijk gemaakt. Kom maar 
eens kijken hoe het er nu bij ligt. Denk aan je 
wandelschoenen! 

Datum en tijd: zondag 29 mei om 11.00 uur. 
Vertrek: Berkterbeemden 10 in Bergeijk.

Kom wandelen met de 
Runboeren op zondag 29 mei

Foto K. Jellema

ER OP UIT

www.pc55.nl 
goed om 
te weten
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Wegens toenemende zorgvraag binnen ons kleinschalig woon-zorg initiatief 
zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers om ons jonge team te komen 
versterken.

Wie zoeken wij
Ben jij ‘n energiek en positief ingesteld iemand, die samen met het bestaande 
team, waarde toevoegt aan het dagelijkse leven van senioren, ‘n pionier die 
vanuit professionele lef, daadkracht en initiatief dagelijks werk verricht; dan zijn 
wij op zoek naar JOU. 
Op Villa Bleijenburgh / Naviscurae werkt een jong team en zijn we op zoek 
naar uitbreiding van teamspelers om ervoor te zorgen dat alle bewoners en 
familieleden zich vooral THUIS voelen.
Je verleent zorg en begeleiding aan bewoners met o.a. de ziekte Dementie 
en / of Somatische zorgvraag op een van de mooiste plekken in Bladel. 
De bewoners kunnen 24 uur / dag een beroep doen op het Zorgteam.

Wie zijn wij
Navis Curae B.V. is een kleinschalig sfeervol woon-zorg complex in Bladel met 
21 luxe appartementen, een mooie omzoomde tuin en prachtige gezamenlijke 
ruimtes.
De grote appartementen zijn levensloopbesteding en biedt aan de bewoners 
een veilige, leefomgeving waarin het onbezorgd toeven is met 
persoonsgerichte Zorg en Begeleiding indien dat nodig is. Samen met de be-
woner / familielid wordt gekeken hoe we met die ondersteuning kunnen blijven 
genieten van de dagelijkse dingen. 

We streven naar behoud van de sociale contacten, welzijn en gezondheid.

Ben je bereid “het andere werken” te leren? Solliciteer dan nu.
Studenten van harte welkom als gastvrouw / gastheer tijdens diner en in de 
weekends. Een uitermate leerzaam en goedbetaald bijbaantje.

We voegen leven toe aan de dagen in plaats van dagen aan het leven. 

Stuur je CV en een korte motivatie naar: info@naviscurae.nl

Bel gerust voor informatie naar Anke Meulenbroeks, locatiemanager 
06-19150823

Kijk voor informatie en impressie van de villa op onze website: www.naviscurae.nl

Verzorgende 3IG / Verpleegkundige N4 (16-24 uur)
Studenten voor avond en weekend als gastvrouw / gastheer

Slaapdiensten (Zorgdiploma)
Vrijwilligers

GEVRAAGD 
VRACHTWAGENCHAUFFEUR

VOOR TANKOPLEGGER 

Voor inlichtingen 
bel naar

Rob Lavrijsen
Postelsedijk 11 B  

Reusel

Telefoon
06-22901219

Vacatures 
in de regio!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis

26 en 27 mei
Donderdag 26 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Hemelvaartsdag.
Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met een collectieve vrije dag.

De Groene Long krijgt meer vorm 
Start gemaakt met park en hoofdgebouw

Wethouder Fons d’Haens, rector-bestuurder Maarten de 
Veth van Pius X-College en voorzitter Peter Bons van 
Stichting De Groene Long hebben op donderdagmiddag 
12 mei 2022 officieel het startsein gegeven voor de 
werkzaamheden aan De Groene Long. Zij openden 
samen het bouwterrein door lint door te knippen met 
een grote schaar. Voor de ontwikkeling van dit gebied 
heeft de gemeente Bladel in 2018 gekozen inwoners 
gevraagd zelf initiatieven te ontwikkelen. Van idee tot 
ontwerp, uitvoering en beheer. Drie verschillende 
initiatiefnemers, een groep omwonenden en de 
gemeente zijn vervolgens tot een plan gekomen. Daarin 
is een groen dorpspark uitgewerkt dat voor en door 
inwoners van Bladel gemaakt wordt.

Wethouder d’Haens: “Na alle voorbereidingen zijn we 
blij dat de werkzaamheden voortvarend van start zijn 
gegaan. De Groene Long krijgt steeds meer vorm. We 
zijn trots hoe alles tot stand is gekomen en kunnen niet 
wachten totdat alles af is en in gebruik is. Dit was nooit 
gelukt zonder de enorme inzet en enthousiasme van 
onze inwoners. Ik ben erg onder de indruk van wat zij 
allemaal al samen hebben weten te bereiken.”

Basis 
Gemeente Bladel, Pius X-College en Stichting De Groene 
Long zijn afgelopen week gestart met de aanleg van het 
park en de bouw van het hoofdgebouw voor De Groene 
Long. Aannemer Van der Zanden legt voor de gemeente 
als eerste de basisvoorzieningen aan. Denk daarbij aan 
rioolvoorzieningen, sloten, paden, parkeerplaatsen etc. Zij 
starten hiermee in juli 2022. Dat deel is voor de bouwvak 
klaar. De bouwvak start op 8 augustus 2022. Voor vragen 
over deze werkzaamheden kan men terecht bij de 
omgevingsmanager van de aannemer. Dat is Joop 
Willems. Hij is telefonisch bereikbaar via 013 - 513 13 37.

Hoofdgebouw nieuwe vestiging Afdeling Groen
Pius X-College staat aan de lat voor het hoofdgebouw 
en de dierenweide. Van Montfort Bouw bouwt het 
hoofdgebouw voor Pius X-College naar ontwerp van 
Gewoon Architecten. De leerlingen van de afdeling 

Groen van het VMBO gaan op deze locatie o.a. hun 
lessen ’dier’ volgen. In de weide naast dit gebouw 
komen de dieren te staan die bij deze lessen gebruikt 
worden. De bouw is 9 mei gestart. De oplevering vindt 
eind dit jaar plaats.

Initiatiefnemers in de Stichting
Stichting De Groene Long verzorgt de aanleg van groen 
en meubilair. De Stichting bestaat uit Tuinderij Het 
Groene Goud, Dierhouderij Pius-X College en de 
Kinderboerderij. Een klankbordgroep van omwonenden 
ondersteunen hen. In het voorjaar van 2021 is Stichting 
Het Groene Goud gestart met het opzetten van Tuinderij 
Het Groene Goud. Dit is een kleinschalige, biologische 
en educatieve zelfoogsttuinderij waar een gezonde 
bodem, sociale verbinding en ervarend leren centraal 
staan. Het afgelopen jaar is hier al heel veel gewerkt en 
natuurlijk geoogst! De initiatiefnemers “vrienden van de 
kinderboerderij’’ willen een nieuwe kinderboerderij voor 
jong en oud realiseren in de Groene Long. De 
klankbordgroep van omwonenden zijn betrokken en 
ondersteunend aan de initiatieven. Zij willen graag 
mensen samenbrengen en enthousiasmeren voor het 
project en actief de handen uit de mouwen steken bij de 
realisatie, toekomstig beheer en activiteiten.

Planning
De Stichting gaat vanaf het najaar van 2022 het gebied 
ook inzaaien en allerlei bomen en struiken planten. Na 
oplevering van het hoofdgebouw kan aannemer 
Van Der Zanden ook starten met de aanleg van de 
parkeerplaats en ingang. 

Meer info
De Groene Long Bladel is gelegen tussen de 
Beemdstraat, de Zwartakkers en de Postelweg. Het 
bevindt zich dicht tegen de Bladelse dorpskern en 
kenmerkt zich door een uitgestrekt agrarisch grasveld 
met restanten van oude landschapselementen. Het is 
omringd door oude bomenlanen en het zandpad de 
Beemdstraat. Meer informatie is te vinden op 
www.bladel.nl/de-groene-long. 

Foto: MakkerDesign 

Leo Brok ontvangt gouden 
fakkelspeld van het 
Nationaal Comité 
4 en 5 mei
Leo Brok is mede-initiatiefnemer van de organisatie 
van dodenherdenking in Hoogeloon. Dat startte in 
1985. Leo Brok was tot 2009 voorzitter van het 
4 mei comité. Tot de dag van vandaag is hij nog een 
actief en betrokken lid. Hij zorgde er al die jaren 
voor dat de jaarlijkse dodenherdenking in 
Hoogeloon mee georganiseerd werd en uitgroeide 
tot een waardige en bijzondere herdenkings-
plechtigheid. Het was daarbij voor Leo belangrijk 
om zoveel mogelijk mensen, en met name ook 
jeugd, te betrekken.
Vanwege Leo’s hoge leeftijd nemen zijn werkzaam-
heden voor het comité geleidelijk af. Voor zijn 
bijzondere verdiensten gedurende 37 jaar, kent het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei aan Leo Brok de 
gouden fakkelspeld toe.



19 20 mei 2022 Openbare besluiten uit 
vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 3 mei 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Governancestructuur Samen voor Jeugd
De samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd 
(SvJ) vast te stellen als samenwerkingsconstruct. In dit 
collegedossier wordt de nieuwe Governancestructuur 
Samen voor Jeugd voorgelegd. Het is tot stand 
gekomen door een intensieve samenwerking van tien 
betrokken gemeenten. Dit gaat over de gedeelde visie 
en richting waarin we bewegen in het 
jeugdzorglandschap en over de kostenstructuur die 
we met elkaar hanteren. De vaststelling van deze 
documenten is het startsein voor een duurzame, 
effectieve en slagvaardige samenwerking tussen 
gemeenten, zorgaanbieders, huisartsen, 
gecertificeerde instellingen (GI’s), andere 
welzijnspartijen uit lokale gemeenten en inwoners. Op 
deze manier werken we blijvend aan een passend, 
efficiënt en innovatief zorglandschap voor de jeugdige 
en zijn omgeving.

Huisvesting centrale onderwijslocatie Oekraïners 
in de voormalige praktijkschool
Ingestemd met het verzoek de voormalige 
praktijkschool in Bladel te laten dienen als Centrale 
Opvanglocatie voor scholing van Oekraïense kinderen.

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.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Bladel
•      Rootven 29, realiseren van stellingen in een 

bedrijfsruimte. Datum besluit: 10-05-2022.

Hapert
•      Smaragdweg 49, uitbreiden van een bedrijfspand, 

het verbreden van een bestaande inrit en het 
aanleggen van 2 nieuwe inritten. Datum besluit: 
09-05-2022.

Vergunning apv / bijzondere 
wetten verleend

Netersel
•      Polderdijk 10 in Netersel, organiseren van een feest-

weekend van 17 t/m 19 juni i.v.m. het 75-jarig
bestaan van VV Netersel. Datum besluit: 10-05-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Hoogeloon
•     Heuvel 3, splitsen van een woonboerderij.

Casteren
•      De Biezegoren, aanleggen en egaliseren van 

peilgestuurde drainage.

Netersel
•      Fons van der Heijdenstraat 16, tijdelijk plaatsen van 

vier units voor het huisvesten van vluchtelingen;
•     De Hoeve 17, aanleggen van een extra inrit.

Hapert
•     Industrieweg 25, uitbreiden van een garagebedrijf.

Bladel
•      De Smelen 6, uitbreiden van een woning en het 

bouwen van een carport.

Op dinsdag 31 mei 2022 vindt de 22e editie van het 
Ondernemerscafé gemeente Bladel plaats. Alle 
ondernemers uit de gemeente Bladel zijn van harte 
welkom in Cultureel Centrum Den Herd. Marc Hendrikse, 
Boegbeeld van de Topsector High Tech Systemen en 
Materialen en Anton van Limpt, eigenaar van Bestronics 
nemen u mee in: 

Waardeketen van Wereldklasse
De Brainport regio kent een ecosysteem van 
eindfabrikanten en toeleveranciers die een waardeketen 
van wereldklasse vormt in de hightech wereld. Marc 
Hendrikse licht in zijn presentatie toe hoe dit ecosysteem 
is ontstaan, wat we kunnen zeggen over de verdere 
ontwikkeling ervan en welke impact dat heeft op onze 
eigen omgeving. Marc Hendrikse zet zich in als 
Boegbeeld van de topsector High Tech Systemen en 
Materialen en heeft veel ervaring opgebouwd in de 
technologische industrie. Allereerst in de automotive 
sector, met managementposities bij DAF Trucks en als 
directeur bij touringcar bouwer BOVA, en laatstelijk in de 
High Tech Equipment industrie als CEO van NTS-Group.

Anton van Limpt is geboren en getogen in Bladel en 
eigenaar van Bestronics BV te Veldhoven. Bestronics BV is 
een productie- en assemblage bedrijf dat zich richt op de 
industriële en elektronicamarkt. De belangrijkste 
activiteiten van Bestronics BV zijn productie-ontwikkeling, 
assemblage van hightech elektronica en produceren van 
kabelbomen en behuizingen. Anton geeft in zijn 
presentatie aan op welke manier de bedrijven in de 
Brainport regio samenwerken. Niet alleen om kennis te 
delen, maar ook in het opzetten van collectieven ter 
bevordering van de betere samenwerking en 
gezamenlijke uitstraling.

Wij hopen u als ondernemer in de gemeente 
Bladel weer te ontmoeten!  

Wanneer: Dinsdag 31 mei 2022
Waar:      Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4, 

Bladel 

Programma: 
20.00 Ontvangst met koffie/thee
20.30 Opening 
20.35 Presentatie Marc Hendrikse en Anton van Limpt 
21.35 Napraten tijdens de netwerkborrel

Aanmelden is mogelijk via een mail naar info@obgb.nl 
onder vermelding van naam (voor- en achternaam), 
bedrijfsnaam en aantal personen (per bedrijf maximaal 
2 personen) en de ondernemersvereniging waar u lid 
van bent. Opgegeven personen dienen gerelateerd te 
zijn aan het bedrijf. Aanmelden is mogelijk tot en met 
uiterlijk maandag 23 mei a.s.

Ondernemerscafé gemeente Bladel

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
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Word jij de nieuwe 
ster van Oranje?

Wil jij graag sportief bezig zijn in teamverband en nieuwe 

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

Wil jij die mooie passeerbeweging leren en die bal tegen 

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

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

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

Dan ben jij degene die we zoeken!!

Want voor iedereen is er een rol op het voetbalveld!

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

doet ben jij misschien straks de nieuwe ster van Oranje!

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

vraag informatie op via secretariaat@vvhapert.nl

Vrijblijvend een keer meetrainen is altijd mogelijk. 

Vraag naar de mogelijkheden.

vv Hapert
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Door Renate Pijnenburg

HULSEL - Als we net doen of vorig jaar 
niet bestaan heeft, dan is er dit jaar iets 
te vieren in Hulsel. De voetbalvereniging 
bestaat namelijk 75 jaar. Eigenlijk 76 jaar 
maar over dat verloren jaar praten we niet 
meer. Er is dus reden voor een feestje en 
dat gaat ervan komen in het weekend van 
10-11-12 juni. En het mooiste van alles: jij 
mag ook op het feestje komen.

Saamhorigheid
Vv Hulsel staat bekend om de saamhorig-
heid. Teun Jansen vertelt: “Het is echt een 
fijne club; iedereen kan het goed met elkaar 
vinden en we staan altijd voor elkaar klaar. 
Dan kan het dus zijn dat je de ene week in het 
eerste voetbalt en een week later invalt bij het 
vierde. Daar wordt niet moeilijk over gedaan, 
dat doen we gewoon. In de kantine zie je ook 
het verschil tussen teams niet, iedereen zit 
of staat bij elkaar, buurt en drinkt samen een 
pilske. Zo is het altijd geweest en hopelijk zal 
het altijd zo blijven. We gaan zelfs elk jaar met 

elkaar op skivakantie. Super gezellig met z’n 
allen in de bus en na het skiën in ons eigen 
complex een feestje bouwen.” 

Ledenbestand
Vv Hulsel telt zo’n 110 leden, best veel voor 
zo’n klein dorp. Bas Liebregts, bestuurslid: 
“Vroeger had je in Hulsel twee keuzes: of je 
ging op voetbal of je ging op voetbal. Ieder-
een kende elkaar dus van dezelfde vereni-
ging en dat schept een band. Omdat die on-
derlinge band zo goed is, kiezen nog steeds 
veel kinderen voor deze sport. We zien wel 
een soort gat in ons ledenbestand; een aan-
tal jaren geleden werd er niet of nauwelijks 
gebouwd in Hulsel en kwamen er dus geen 
jongeren bij. Daarmee dus ook geen kinde-
ren en dat zie je nu terug. Gelukkig is het 
dorp aan een inhaalslag bezig en lijkt de toe-
komst bij de voetbalclub weer veiliggesteld. 
Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom, 
zowel voor het selectieteam als bij de lagere 
elftallen. Jong en oud vindt bij ons plezier in 
voetballen.”

Vrijwilligers
Op het sportterrein is volop bedrijvigheid. “Er 
wordt uiteraard veel getraind en gespeeld 
maar ook buiten het veld is volop drukte”, ver-
telt Teun. “We krijgen een nieuw hoofdveld; 
het oude moest wijken voor de bouw van wo-
ningen en dus schuiven we met de velden een 
stukje op. Geen probleem voor ons en goed 
voor het dorp.” Teun wil van de gelegenheid 
gebruik maken om de vrijwilligers in het zon-
netje te zetten. “We hebben een heel actieve 
VUT-ploeg; een aantal mannen die elke week 
zorgt dat de velden en het terrein en goed en 
netjes bij liggen. Dat is fijn want daardoor kan 
er altijd fijn gevoetbald worden.”

Pubquiz en OfGeZatBand
In het weekend van 10-11-12 juni kunnen de 
velden niet bespeeld worden want dan staan 
er andere activiteiten op de planning. Bas: 
“Op 10 juni trappen we het jubileumweekend 
af met een pubquiz die gevolgd wordt door 
een optreden van OfGeZatBand. Voor de quiz 
moet je even je team opgeven, het concert is 
door iedereen te bezoeken.” 

Hulsels Voetbalspektakel
De focus van het feestweekend ligt op de 
zaterdag. Teun Jansen: “Die dag beginnen 
we met de seizoensafsluiting van de jeug-
delftallen. Alle jeugdleden gaan in de och-
tend spelletjes doen en die ochtend wordt 
afgesloten met een wedstrijd tegen de 
moeders van de jeugdleden. De middag is 
gereserveerd voor het Hulsels Voetbalspek-
takel. We hebben lang nagedacht over de 
invulling. Ons penaltytoernooi is jaarlijks 
een groot succes maar nu wilden we net 
wat meer. Zeskamp is ook leuk en dus gaan 
we die twee zaken combineren. De hele dag 
door is er een competitie tussen de deelne-
mende teams. Er is een groot dartbord waar 
je met een bal op de Bulls Eye moet schie-
ten, je kunt iemand van de fiets schieten en 
ja, daar hebben we een vrijwilliger voor ge-
vonden; er is voetbalsjoelen en levend tafel-
voetbal. Allemaal super leuke activiteiten die 
je met een team van minimaal 6 personen 
kunt spelen.”

Q-Music Foute Party
Het Hulsels Voetbalspektakel loop ’s avonds 
naadloos over in de Q-Music Foute Party. 
Voor die avond moeten overigens wel voor-
af kaarten gereserveerd worden, dat kan via 
de site. Tussen de activiteiten door hoeft nie-
mand naar huis want eten en drinken is er op 
het sportpark in overvloed. Bas: “Op zondag 
hebben we een paar rustiger activiteiten. Zo 
kun je rustig afwachten of je prijs hebt tijdens 
‘Schijt je rijk’. Gewoon de koe van een lokale  
boer haar werk laten doen en hopen dat ze 
op jouw vak floddert. In de middag is het 
rustig uitdrijven tijdens de ‘Duitse Megapark 
Middag’. Duitse muziek, Duitse barvrouwen, 
Duitse bierkannen en vooral heel veel sfeer. 
We sluiten daarmee het jubileumweekend af 
en gaan we weer over tot de orde van de dag: 
gezellig samen voetballen.” Kaarten bestellen 
voor de Q-Music Foute Party of een team op-
geven voor de Pubquiz? Ga naar: 

www.vvhulsel.nl

Saamhorigheid bij jubilerend vv Hulsel
Spectaculair feestweekend op 10-11-12 juni op Sportpark ‘t Kantje

Vv Hulsel staat bekend om de saamhorigheid. Teun Jansen vertelt: “Het is echt een fijne club; iedereen kan het goed met 
elkaar vinden en we staan altijd voor elkaar klaar. Dan kan het dus zijn dat je de ene week in het eerste voetbalt en een 
week later invalt bij het vierde. Daar wordt niet moeilijk over gedaan, dat doen we gewoon. In de kantine zie je ook het 
verschil tussen teams niet, iedereen zit of staat bij elkaar, buurt en drinkt samen een pilske.”

JUBILEUM
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Paëlla
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 150 gr chorizo worst
o 500 gr kipfilet
o 300 gr zeevruchten
o 450 gr Paëlla rijst
o 1½ L heet water
o 3 kippenbouillonblokjes
o 0,05 gr saffraan (zakje)
o 2 uien
o 2 tenen knoflook 
o 3 tomaten
o 150 gr sperzieboontjes
o 1 rode paprika
o 1 tl chilivlokken
o 2 tl tijm

Los de kippenbouillonblokjes en de
saffraan op in het hete water. Snijd
de chorizo en kipfilet in blokjes.
Snipper de uien, snijd de paprika in
blokjes en reng de boontjes. Snijd
deze in stukjes van circa 1 cm. Snijd
de tomaten ook klein.

Verwarm 2 el olie in een Paëlla- of
hapjespan en bak de chorizo stukjes
een paar minuten. Voeg de uien toe
en pers de knoflook er bovenuit.
Wanneer de uien glazig zijn kan de
kip met de tijm erbij. Bak deze ook
even aan, de garing komt later.

Voeg de rijst toe en schep even goed
om zodat deze los komt van de
bodem. Giet een derde van de
bouillon erbij en laat op zacht vuur al
roerend koken. Wanneer de bouillon
is opgenomen kan er weer een derde
worden toegevoegd.

Voeg nu ook de rest van de groentes
toe en de chilivlokken. Wanneer de
rijst weer aan de pan begint te
plakken, giet dan de laatste bouillon
erbij en voeg de zeevruchten toe.
Wanneer de rijst geen pit meer in de
binnenkant heeft is de Paëlla klaar.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4  personen Voorbereiding: 25  min Klaar in:  60  min

3 kippenbouillonblokjes
0,05 gr saffraan (zakje)

150 gr sperzieboontjes

Toen ik deze voor het eerst proefde was ik 
verkocht. Door de combinatie van chorizo, 
kip en zeevruchten is dit voor mij de lekkerste 
Paëlla ooit.

Spontaan gaat de zon schijnen wanneer ik dit 
maak. Het maken vergt even tijd maar dat is 
zeker de moeite waard. Het ultieme comfort-
food, op zonnige maar ook op een regenachtige dag.

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

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

VERMAKELIJK

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

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 ken-
nismaken met ons koor en kijken of het 
bij je past. 

We zien je graag op 30 mei!

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’

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

3000m2

SHOWROOM
RUIM AANBOD VAN:
- Relaxfauteuils
- Sta - Op fauteuils
- (Hoek) Banken
- Fauteuils
- Eetkamertafels

ZOMER
VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN-50%

-10%

-30%

-40%
-20%

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!

VRIJDAG 27 MEI 

GARAGESALE 
DUIZEL
Locatie: Smitseind, Duizel. Tijd: 10.00-15.00 
uur. Te herkennen aan de ballonnen. 

. 
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!

ZONDAG 29 MEI

GARAGESALE HAPERT
Locatie: straten in de wijk De Raepewijer 
(planetenwijk), Hapert. Tijd: 10.00-12.00 uur.
Informatie: veld Planetenlaan. Met koff ie, thee 
en wafels (verkoopactie vereniging).

KOM WANDELEN MET DE 
RUNBOEREN
Start: Berkterbeemden 10, Bergeijk. Tijd: 11.00 
uur. Gastvrije ontvangst met iets 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!

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

MEGA GARAGESALE BLADEL
Organisatie: bv De Molenwieken, De Spiege-
neugten, De Profsporters en MABO, Bladel. 
Tijd: 10.00-14.00 uur. De deelnemers zijn te 
herkennen aan ballonnen in hun tuin.

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

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).

ZATERDAG 11 JUNI 

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

ZATERDAG 12 JUNI 

BELEVENEMENT 
HOOGELOON
Locatie: Maalderij, Hoogeloon. Tijd: 12.00 uur.
Entree: € 2,00 (t/m 12 jaar gratis). 
Muziekfestival met live muziek, straattheater 
en kinderactiviteiten.

ZATERDAG 18 JUNI
ZONDAG 19 JUNI 

KSE BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
BLADEL
Locatie: Marktplein, Bladel. Tijd beide dagen: 
09.00 uur. Toernooi voor mini’s, jeugd en 
senioren (geoefend en recreatief).

ZA. 18 T/M DI. 21 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: veld bij de molen, Hapert.

ZONDAG 19 JUNI 

GARAGEVERKOOP NETERSEL
Tijd: 10.00-16.00 uur.

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
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Een duim omhoog voor de werknemer van de gemeente 
Reusel-De Mierden. Alle buurtgenoten van de Klooster-
tuin in Reusel willen hem hartelijk bedanken voor het 
schoonspuiten van de stoep. Top gedaan!

Maria Liebregts
-----------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor een anonieme sponsor uit 
Reusel. De Stichting Duofietsen Reusel-de Mierden wil 
deze sponsor heel hartelijk danken voor de gulle gift die 

hij/zij gedaan heeft voor het onderhoud van 8 duofietsen en 1 rolstoelfiets. 

Namens het bestuur Stichting Duofietsen Reusel-de Mierden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor Jong Nederland Hapert. Zij hebben er voor gezorgd dat wij een heel 
fijn kamp hadden van vrijdag 13 mei tot zondag 15 mei. Heel erg bedankt dat ik mocht komen!

Iemand die mee op kamp ging 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen staan omhoog voor Marieke, Wendy, vrijwilligers, familie en collega’s voor 
een super gezellige middag. Op 12 mei vertrokken we met de bewoners van de Beukenlaan 
richting de Tipmast om op het terras lekker te gaan genieten van een hapje, drankje en ge-
zellige muziek, verzorgd door de Grensmuziekanten. Iedereen genoot er volop van. Bedankt!

Namens bewoners van de Beukenlaan, Floriaan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u een duim? 
Stuur dan de gegevens met een motivatie van maximaal 50 woorden naar duim@pc55.nl

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... kleuren invloed 
hebben op ons brein? 
Ze kunnen je zelfs in 

een bepaalde 
gemoedstoestand brengen. 

Zo kan blauw ervoor 
zorgen dat we het iets 
kouder in huis hebben, 

maar daar staat 
tegenover dat het ook 
voor meer rust zorgt. 
Geel en oranje geven 
ons het gevoel dat het 
warmer en zonniger is, 
maar zorgen ook voor 

meer onrust.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

Garagesale 
in Duizel

• Vrijdag 27 mei
• Tijd: 10.00- 15.00
• Volg de ballonnen

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 28 mei is het weer dan-
sen voor 50-plussers in d’n Aach-
terûm te Reusel.

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

op 2 dansvloeren.

Van harte welkom!

RIETHOVEN - De Campina Open Boerderij-
dagen zijn dit jaar in diverse plaatsen in 
de regio, waaronder op vrijdag 27 mei bij 
de familie Coppens, Veldhovensedijk 1 in 
Riethoven. 

Er is van alles te zien en te beleven. Van een 
rondleiding op het bedrijf tot melk- en zuivel-
producten proeven, springen op skippy-
koeien, melkpakken vissen, springkussen, 
schminken en een melkwegrace. 

Open van 10.00 tot 16.00 uur en gratis te 
bezoeken. Kom kennismaken met onze boer-
derij!

Campina 
Boerderijdag 
bij familie Coppens
Vrijdag 27 mei

REUSEL - Iedere laatste dinsdag van de 
maand is er om 13.30 uur een kienmiddag 
met leuke prijzen in D’n Aachterûm, Koren-
bocht 50 in Reusel. 

Het volgende kienen is op dinsdag 31 mei. 
Doe mee, het is gezellig. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom!

Dinsdag 31 mei 
kienen in 
D’n Aachterûm

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

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

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

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

BLADEL - Heb jij altijd al je eigen 3D-ont-
werp willen maken én printen? Dit is je kans! 
In deze workshop leer je werken met de soft-
ware waarmee je een 3D-ontwerp maakt. Je 
leert te werken met basisvormen en waar je 
allemaal rekening mee moet houden, zodat 
het allemaal goed gaat met printen.

Daarna ga je aan de slag met je eigen 3D-ont-
werp. We hebben een aantal leuke voorbeel-
den die je kan namaken, maar je mag natuur-
lijk ook helemaal je eigen ontwerp maken. Of 
het nu een poppetje is, een sleutelhanger of 
een fantasiedier, alles is mogelijk. Als je die 
hebt is het fijn als je je een eigen laptop kan 
meenemen. 

DigiBiebLab 
Deze workshop is onderdeel van het DigiBie-
bLab van Bibliotheek De Kempen. Hier valt 
van alles te leren, doen en ontdekken. Ga je 
mee op ontdekking in de wereld van 3D en 
design, film en media, robotica en program-
meren? 

Deze tweedaagse workshop is geschikt voor 
iedereen van 8 tot 100 jaar. De lessen vinden 
plaats op donderdagmiddagen en maandag-
avonden in mei en juni. De ruimte is beperkt 
waardoor er maximaal 10 mensen kunnen 
deelnemen. Kijk voor meer informatie op 

www.bibliotheekdekempen.nl

Tweedaagse workshop 3D-printen
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Cordaad Welzijn zoekt: 
Maatje voor eenzame dame 
Een 76-jarige slechtziende weduwe uit Bladel 
komt weinig buiten en spreekt weinig men-
sen. Graag zou ze met een vrijwilliger een 
praatje maken of een klein stukje wandelen. 
Dag en tijd in overleg. 

Maatje voor meer zelfvertrouwen
Een 60-jarige vrouw uit Bladel is chronisch 
vermoeid en hoog sensitief. Hierdoor komt 
alles erg binnen. Dit kost haar veel energie. 

Ze wil graag iemand die haar helpt om in 
contact te komen met anderen, haar meer 
zelfvertrouwen kan geven en waarmee ze 
leuke dingen kan ondernemen.

Vertrouwensmaatje 
Een 67-jarige mevrouw uit Bladel is vrij ang-
stig, erg kwetsbaar en is in het verleden vaak 
teleurgesteld. 

Ze zoekt een maatje om samen leuke dingen 
te doen en wat meer zelfvertrouwen te 
krijgen. Liefst op maandag, dinsdag of 
woensdag.

Mantelzorgondersteuner 
U bezoekt een 77-jarige mevrouw met NAH in 
Hoge Mierde. Hiermee ontlast u haar partner 
zodat hij even tijd voor zichzelf heeft.

Mevrouw heeft moeite met praten en bewe-
gen maar was altijd erg creatief. Wie kan eens 
per week minimaal 4 uur bij mevrouw zijn? 

Wil jij Maatje worden? Dianne Coolen: tel. 
06-58789368 of dcoolen@welzijndekempen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

De wandelsokken kunt u ophalen bij 
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.

De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Fons en Sjaan een diamanten paar! Op maandag 23 mei zijn Fons en Sjaan Jansen uit Reusel 60 jaar getrouwd. 
Hopelijk kunnen jullie nog vele jaren samen zijn.

60 jaar getrouwd60 jaar getrouwd
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 13.234 KM
Bouwjaar : 2021

Aantal deuren : 5
Brandstof : Hybride

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Style| LED| Smartlink| Adaptive cruise / Automaat

Nu tijdelijk 

€ 24.150,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 380,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK
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Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Voor reparatie, onderhoud & APKVoor reparatie, onderhoud & APK

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie 
Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht. 
Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR 
Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

SUZUKI 
VITARA
FULL HYBRID
SELECT AUTOMAAT 

€427,-
PRIVATE LEASE
V.A. P/M

€29.350,-
V.A.

serious about fun

Spontaan naar Antwerpen 
voor de lunch.
De multifunctionele alleskunner. Jouw nieuwe Vitara heeft een modern en 
herkenbaar SUV-design, mooi! Als zuinige en super betrouwbare allroader is de Vitara 
uitgeroepen door de ANWB als meest waardevaste auto, voortreffelijk. En wat ‘m nog 
aantrekkelijker maakt is dat hij nu ook verkrijgbaar is met een nieuwe ef� ciënte Full 
Hybrid aandrijving. De Vitara schittert van de geavanceerde technieken, het Suzuki 
Multimedia System en het Suzuki Safety System Pro omdat veiligheid geen grenzen 
kent. Over grenzen gesproken … met 1200 kg trekgewicht kan je ook spontaan door 
naar de La Rochelle. Een lunch aan zee … waarom niet? Kom ‘m bewonderen in de 
showroom of plan gelijk een heerlijke proefrit met de Vitara. 

Nu ook als
Full Hybrid

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 
5,3 – 5,8 l/100 km; 18,9 – 17,2 km/l; CO2-uitstoot: 121 – 131 g/km.

Kom snel langs bij Auto Winters

Dragonder 25 · 5554GM Valkenswaard · Tel 040-2045678 ·
suzuki.nl/autobedrijf-winters-bv

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

ZONDAG 22 MEI VLOOIENMARKT
Marktplein, Tongelre, Eindhoven. 
Tongelresestr./Gen. Bothastraat. 
Gratis entree. 9-16 uur. Info: 06-20299824.
www.timmermansevenementen.nl

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.

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

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

hypotheekkiezen.nl

TOURCARAVANS TE KOOP GEVRAAGD
Welten Caravans Veldhoven is op zoek naar 
gebruikte tourcaravans. Wilt u makkelijk 
en snel verkopen? Bel 040-2538982 of 
mail info@weltencaravans.nl.

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

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

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

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.

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

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

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.

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.

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

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

2 lichte overgordijnen met plooi, Br. 2.20, L 
2.58. 2 gordijnen samen 4.40 Br. Met witte roei. 
I.z.g.st. Niet rokend. Halogeen oven, nieuw, voor 
bakken, braden, koken, stomen, grillen. € 20,-. 
Tel. 06-44194888.

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

Elektrische scootmobiel Go Go, i.g.st. 
Elektrische fiets, merk: Victoria, zonder accu.
Tel. 0497-382167.

2 kapelletjes met Jozefbeeldjes, voor aan de 
muur, 45x24 cm. € 15,- p.st. Tel. 0497-643599.

Motorjas, z.g.a.n. maat m, zwart met fluor 
groen, 2 uitneembare binnenvoeringen, merk 
Macna. € 125,-. Tel. 0497-385644.

Lichtkoepel, dubbelwandig, 100x100 cm. € 40,-. 
Tel. 06-12923962.

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

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.

GEZOCHT: Werk als chauffeur B/BE voor paar 
dagen per week voor 65+-er. Geen pakket of  
boodschappen bezorgen. Ervaring in transport.
Dagen en tijden in overleg. Tel. 06-46877818.

GEZOCHT: Nieuwe leden! Grensbridgers 
spelen elke woensdagavond om 19.00 u. in ‘t 
Drieske, Hulsel. Aanmelden: tel. 0497-642535.

GEZOCHT: Poetshulp voor 4 uur per week, 
mogelijkheid tot 2x 3 uur per week in Bladel.
Dagen in overleg, hond en 3 middelbare 
scholieren in huis. Graag alleen serieuze 
reacties. Bel/app 06-23474452.

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: 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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: 1-persoons grenen bed 
incl. houten bedbodem. Tel. 843821.

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).

GEVRAAGD: Oude bromfiets, flipperkast, 
juxebox, buitenboordmotor, scooter, elektrische 
fiets, boot, benzinepomp, etc. Tel. 06-46331823.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

TE HUUR

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

GRATIS

GEVONDEN

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

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

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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VOETJES ÓP DE VLOER
Hout is van álle tijden. Dat gaat ook op 

voor de vloer. Hout geeft een luxe gevoel. 
Met een houten vloer haal je een sieraad 
voor jouw woning in huis. Natuurlijk en 

duurzaam!

Houten vloer in huis?
Neem contact met ons op

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Eindelijk mogen de kinderen 
van de basisscholen in Bladel weer: Mez-
zeveulespeule. Na twee jaren een alterna-
tief programma te hebben gedraaid, gaat 
het veld weer open en kan er naar har-
tenlust gebouwd, getimmerd, gespeeld 
en gespeurd worden. De organisatie is er 
klaar voor, de kinderen zijn ingeschreven 
en de voorpret kan beginnen. Op 30 en 31 
augustus en 1 september kun je Mezze-
veulespeule.

Feest
Wat is er leuker dan drie dagen lang met an-
dere kinderen spelen? Te timmeren aan een 
hut, deze in te richten met leuke gordijntjes, 
behang en andere versierselen? Te spelen 
met elkaar, samen speurtochten lopen, puz-
zels oplossen en lekker vies te mogen wor-
den? Niets, eigenlijk. Dus is het een feest dat 
Mezzeveulespeule weer van start gaat. 

In de laatste week van de zomervakantie is 
het veld naast Blokhut de Piramide het to-
neel voor drie dagen plezier in en om het bos. 

Het veld
Vrijwilligers Angela en Yvonne zitten al jaren 
in de organisatie en zij kijken enorm uit naar 
de drie dagen. “Het alternatieve programma 
was prima en daar hebben best veel kinde-
ren en hun ouders aan meegedaan maar 
voor ons gaat er niets boven ‘het veld’. Dat is 
al jaren zo en hopelijk gaat dat nog jaren zo 
zijn. De eerste dag is altijd gereserveerd voor 
het bouwen van de hutten. Karrenvrachten 
hout liggen klaar om de mooiste woningen te 
bouwen. Die gezichten als er getimmerd 
wordt; het veelvuldig overleg over de in-
richting, de extraatjes en de trots die van 
de snoetjes straalt als de jury langs komt: 
onbetaalbaar. Dat hebben we echt gemist 
en daarom staan we echt te popelen om te 
mogen beginnen.”

Speuren en spelen
De tweede dag komen de kleuters naar het 
veld en gaat de oudere jeugd meestal het 
bos in voor een speurtocht of een spellen-
circuit. Angela: “De leerlingen van groep 8 
hebben dan vaak een overnachting achter 
de rug, waarin doorgaans vrij weinig gesla-
pen wordt maar wel heel veel plezier wordt 
gemaakt. Voor de kleuters ligt ook altijd een 
mooi programma klaar, in het thema van dat 
jaar. Dit jaar is gekozen voor ‘Met een dob-
belsteen door de jungle heen’ en alle spellen 
en activiteiten die sluiten daarop aan. Er is 
altijd een rode draad en daarmee een soort 
competitie. Meedoen is belangrijker dan 
winnen maar uiteindelijk ís er wel een win-
nend team.”

Inschrijving
Voor de organisatie is het lastig inschatten 
hoe het met de belangstelling is, nu er twee 
jaar een alternatief programma is geweest. 
Yvonne: “We hebben twee inschrijfdagen 
achter de rug en het was goed te zien dat 
de belangstelling er nog steeds is. Er zijn na-
tuurlijk kinderen die het zich nog herinneren 
van twee jaar geleden, maar er is ook een 
groep die het nog niet kent. Gelukkig zijn ze 
enthousiast en kunnen we door met de plan-
nen en voorbereiding.” 

Wie de inschrijving heeft gemist, hoeft niet te 
wanhopen: inschrijven kan nog steeds. Stuur 
een mailtje naar info@mezzeveulespeule.nl 
en alles komt goed. Deelname kost € 10,- 
voor drie dagen, € 3,50 voor de kleuterdag 
en € 3,50 voor de overnachting. Yvonne: “We 
willen deelname zo laagdrempelig mogelijk 
houden maar als er ouders zijn die het echt 
niet kunnen betalen, dan springt Stichting 
Leergeld in. Wij willen namelijk dat íedereen 
mee kan doen.”

Handjes
Of er voldoende vrijwilligers zijn, zal de ko-
mende tijd moeten blijken. “Voor ouders is 
het heel leuk om een groep te draaien”, ver-
telt Angela. “Als het qua werk niet uitkomt, 
kun je ervoor kiezen om één dag te helpen 
en wil je liever geen groep, dan zijn er werk-
zaamheden voldoende om ons te onder-
steunen. Alle hulp is welkom en je hoeft echt 
geen kinderen te hebben die komen spelen. 
Grootouders zijn ook van harte welkom. We 
zien vaak dat oud-deelnemers inspringen 

om te helpen. Vaak jeugdigen van een jaar 
of zestien die als hulpleiding hun diensten 
aanbieden. Jammer dat de maatschappelijke 
stage van het Pius X-College niet meer ver-
plicht is; daar hadden we altijd heel veel 
handjes van.”

Start
Het kan de organisatie niet snel genoeg 30 
augustus worden, dan start Mezzeveules-
peule. Tot die tijd moet er nog veel voorbe-

reid en uitgewerkt worden. Een taak die de 
vrijwilligers met plezier op zich nemen. “Wij 
hebben net zoveel lol om alles voor te be-
reiden als de kinderen hebben die bij ons 
komen spelen”, aldus de dames. “Het is veel 
werk maar als je de stemmetjes hoort op het 
veld, het lachen en het genieten ziet, dan is 
dat de inspanning dubbel en dwars waard.”

www.mezzeveulespeule.nl

Mezzeveulespeule 
weer op het veld
Inschrijven is nog mogelijk; 
voorbereidingen in volle gang

Vrijwilligers Angela en Yvonne zitten al jaren in de organisatie en zij kijken enorm uit naar de drie dagen. “Het alternatieve 
programma was prima en daar hebben best veel kinderen en hun ouders aan meegedaan maar voor ons gaat er niets 
boven ‘het veld’. Dat is al jaren zo en hopelijk gaat dat nog jaren zo zijn. De eerste dag is altijd gereserveerd voor het bou-
wen van de hutten. Karrenvrachten hout liggen klaar om de mooiste woningen te bouwen. Die gezichten als er getimmerd 
wordt; het veelvuldig overleg over de inrichting, de extraatjes en de trots die van de snoetjes straalt als de jury langs komt: 
onbetaalbaar. Dat hebben we echt gemist en daarom staan we echt te popelen om te mogen beginnen.”

JONGEREN
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Petrusklepel
Pinksteren komt eraan. Dan vieren we de 
Nederdaling van de H. Geest over de Apos-
telen. De negen dagen voorafgaand aan ‘het 
Feest van de Geest’ bidden we elke dag een 
gebed (noveen). De H. Geest geeft vrede en 
vreugde. Die hebben we hard nodig. Iemand 
kwam met het idee om de kerntekst van de 
noveen in de Klepel op te nemen. Bij deze: 
‘Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw 
gelovigen en ontsteek in hen het vuur van 
uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal her-
schapen worden. En Gij zult het aanschijn van 
de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, 
Gij hebt de harten van de gelovigen door de 
verlichting van de Heilige Geest onderwezen: 
geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de 
ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd 
over zijn vertroosting verblijden. Door Christus 
onze Heer. Amen.’
Laten we toeleven naar Pinksteren.

Pastoor Schilder

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

Maandag 23 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 24 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 25 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Hoogeloon, Eucharistieviering 
                 (m.m.v. gemengd koor)

Hemelvaart
Donderdag 26 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
- Servaas van der Heijden (vw. verjaardag)
- Eduard Kleihorst

H. Augustinus van Canterburg
Vrijdag 27 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 28 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 

7e Zondag van Pasen
Zondag 29 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref 
                 (m.m.v. gemengd koor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 28 en 29 mei)

Bladel zaterdag:
Geen intenties 

Bladel zondag:
- Louisa van Rooij en haar zoon Erwin
- Overleden ouders Van Hoof-Smetsers 
  en hun zoon John
- Net van Avendonk-Adams (vw. verjaardag
  nms. Sjef en de kinderen)

Casteren:
- Sjef Hendrikx
- Marcel Castelijns
- Frits en Miet Wilborts-van Beers

Hapert:
- Henriëtte Menting-Tromp
- Jac Sleddens

Hoogeloon:
Geen intenties

Mededeling:
-  Maandag 30 mei is er om 19.00 uur een ge-

bedsviering bij de kapel aan de Ganzestraat 
in Hapert, ter afsluiting van de meimaand.

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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
- Uit dankbaarheid voor 60-jarig huwelijk 
  van Fons en Sjaan Jansen
- Cees Vosters-van Limpt
- Erica van den Borne-Smits 
  en overleden familieleden
- Sjaak van Hoof en 
  Toos van Hoof-de Bresser
- Oma Riet, opa Cor en tante Saskia
  van Esmee van der Heijden

Maandag 23 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 24 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 25 mei
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Hemelvaart
Donderdag 26 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Janus Maas en Marie Maas-Jacobs 
  en zoon Bert

Vrijdag 27 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

7e Zondag van Pasen
Zaterdag 28 mei
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk

Zondag 29 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Lena Bleijs-van Hoof
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Harrie van den Borne en 
  Jans van den Borne-Timmermans
13.00 uur: doopviering Mirre van der Heijden

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

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

-  De opbrengst van de collecte voor Vaste-
nactie 2022 was € 385,02.

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 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)
Zondag 29 mei: 10.00 uur. Ds. M.J Kreeft uit Eersel

- 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 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)
Zondag 26 mei: 10.00 uur. Ds. A. van der Dussen uit Vlijmen

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

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM (FM 97.2 MHz, ook digitaal)
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RIETHOVEN - Op Pinkstermaandag 6 juni 
komen de 52 gilden van Kring Kempen-
land en gastgilden naar Riethoven. Op het 
feestterrein zijn dan onderlinge wedstrij-
den in vendelen, trommen, bazuinblazen, 
standaardrijden, (kruis)boogschieten en 
geweerschieten etc. 

Er is een optocht, massale opmars en natuur-
lijk ook een grote feesttent met terras en op 
korte afstand de tentoonstellingstent. U bent 

van harte uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen. Om 12.15 uur start de feestelijke op-
tocht die zal gaan door de Molenstraat, Kerk-
plein, Schoolstraat, Eviestraat, Vlasstraat en 
zal eindigen op het feestterrein van de Guld. 
Om 14.00 uur is de Massale Opmars, gevolgd 
door de off iciële openingsceremonie en de 
wedstrijden. Voor het volledige programma 
en meer informatie ga naar 

www.gildestannariethoven.nl

Kleurrijk Gildefeest op 2e Pinksterdag

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

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

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-14.30 uur: vergadering chauff eurs Kloostertuin
  13.30 uur-16.30 uur: Welzijn de Kempen aanwezig op afspraak
  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:      Gesloten wegens Hemelvaartdag

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 23 MEI T/M VRIJDAG 27 MEI

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

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

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

Intentie voor: Jan Beijens.

- Zondag 19 juni om 10.00 uur.
- Zondag 3 juli om 10.00 uur.

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

Hierbij betuigen wij onze dank aan 
Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg, pastoor Schilder, 

dr. Morsink, Zuidzorg voor de verpleging, de buurt 
en het personeel van gemeenschapshuis Den Tref. 

Dank voor de vele kaartjes en lieve woorden bij het overlijden van 

Jos Vermeulen 

Joke Vermeulen
Kinderen en kleinkinderen
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WWW.BLADELCENTRUM.NL

VAN 13:00
TOT 17:00

KOM SHOPPEN IN HET MEEST VEELZIJDIGE CENTRUM VAN DE KEMPEN

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

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

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

DIVERSE AUTO DEALERS SHOWEN
HUN NIEUWSTE MODELLEN

HUUR/KOOP CAMPER OCCASIONS

PROEFRIJDEN OP DE
NIEUWE GENERATIE
ELEKTRISCHE FIETSEN

DESERT CHALLENGE BUGGIES

I.S.M. BO MOTOR-OIL IS ER OOK EEN 
TREKKERTREK-MACHINE, CROSS-, 
WEGRACE- EN ZIJSPANMOTOR TE ZIEN

FORMULE 1 OP GROOT SCHERM
BIJ D’N BEL

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

VOOR DE KINDEREN:
ZIJN ER SPRINGKUSSENS EN RIJDT
HET TREINTJE VAN DE ACHTERSTE HOEF 
DOOR BLADEL CENTRUM.

»

»
»

»
»

»

VEEL GEZELLIGE HORECAGELEGENHEDEN

ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND - KOOPZONDAG

MAKKELIJK BEREIKBAAR EN GRATIS PARKEREN!

MEER DAN 80 WINKELS IN EEN WINKELSTRAAT

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Van Mossel Hapert  |  Oude Provincialeweg 84  | T +31 (0)497 729 030

Europa’s grootste
campermakelaar
Wij vinden de voor jou ideale camper
of we helpen je om jouw eigen camper
op een prettige manier te verkopen.

29 MEI KOOPZONDAG

 DEALERS SHOWEN

 OCCASIONS

I.S.M. BO MOTOR-OIL IS ER OOK EEN 
CROSS-, 

ZIJSPANMOTOR TE ZIEN

OP GROOT SCHERM

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

ZIJN ER SPRINGKUSSENS EN RIJDTZIJN ER SPRINGKUSSENS EN RIJDTZIJN ER SPRINGKUSSENS EN RIJDTZIJN ER SPRINGKUSSENS EN RIJDT
HET TREINTJE VAN DE ACHTERSTE HOEF HET TREINTJE VAN DE ACHTERSTE HOEF 

Europa’s grootste
campermakelaar
Europa’s grootste
campermakelaar
Europa’s grootste

KOM OP MANNEN!

NA 2 JAAR

WEER TERUG

IN BLADEL CENTRUM

GRATIS ENTREE!

WWW.KEMPENEBIKES.NL

Vol


