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HOOGELOON - Afgelopen zondag orga-
niseerde Fanfare Wilhelmina Hoogeloon 
voor de 19e keer een voorspeelochtend 
voor en door haar eigen leden. Maar liefst 
38 blaasmuzikanten en slagwerkers pre-
senteerden zich aan het publiek met een 
solo of als duet, trio, kwartet of kwintet. 

Deze verenigingsactiviteit werd al voor de 
eerste keer gehouden in 1988. Toen heette 
het nog ‘intern solistenconcours’, klonk er 
een jurybelletje voor elk optreden, was de 
spanning af en toe te snijden en keek men vol 
verwachting uit naar de prijsuitreiking of een 
eerste of een, misschien wat teleurstellende, 
tweede prijs behaald zou worden. 

Anno 2022 is meedoen belangrijker dan win-
nen, klinkt er geen belletje meer en krijgt elke 
deelnemer tips en tops van de jury om aan te 
gaan werken. Wat niet veranderd is, zijn de te 

winnen bokalen: de Sjef Seuntiëns wisselbo-
kaal voor de beste blaasmuzikant en de Foen 
van Heijst wisselbokaal voor de beste slag-
werker. In 1996 is daar nog een derde bokaal 
aan toegevoegd: de Meester Van den Borne 
wisselbokaal voor de beste debutant. 

Na alle 30 optredens maakte de jury, die be-
stond uit Jan Van Hove en Michiel Mollen, 
bekend wie de prijzen gewonnen hadden. De 
Sjef Seuntiëns wisselbokaal ging naar Merijn 
Seuntiëns (trombone). De Foen van Heijst 
wisselbokaal werd gewonnen door Lars van 
de Huijgevoort (multipercussie) en de Mees-
ter Van den Borne wisselbokaal was voor 
Teuntje Seuntiëns (sopraan saxofoon). 

Aan alle deelnemers: super bedankt voor 
jullie mooie optredens en een dikke proficiat 
aan de drie winnaars. Jullie kunnen allemaal 
heel trots zijn op jezelf!

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

Ook tijdens 
de werken aan de 
Europalaan blijven 
wij steeds voor u

bereikbaar!

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

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

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

DUIZEL - Na meerdere 
malen uitstel door corona, 
in zowel 2020 als 2021, kon 
het maandag 16 mei dan 
eindelijk doorgaan, de alge-
mene ledenvergadering van 
DOSKO‘32. Met als hoogte-

punt het huldigen van maar liefst 21 jubi-
larissen.

Na de gebruikelijke opening, de notulen, een 
terugblik van de secretaris en een puike toe-
lichting van een even prachtig financieel re-
sultaat door onze penningmeester, stonden 
de jubilarissen te trappelen om één voor één 
toegesproken te worden. 

Uit handen van scheidend voorzitter Bart 
Verberne ontving eenieder een mooie bos 
rood-gele ruikers en een speld of mooie akte 
van verdienste. 

Onze jubilarissen
-  25 jaar: Jody van Woerkum, Jeff rey Kox, 

Niels van de Vondervoort en Jac Rombouts.
-  40 jaar: Bart van der Krieken, Léon Pari-

daans, Richard Wijnen, Martien Winter-

mans, Harrie van Woerkum en Martien Cas-
telijns.

-  50 jaar: Hennie Aarts, Ben Beerens en 
Geert Beerens. Afwezig waren Jos Beerens, 
Paul Brekelmans en Ties de Bie.

-  65 jaar: Adrie Kox en Ad Bierens. Jac Rom-
bouts werd thuis gehuldigd.

- 70 jaar: Jac Antonis en Piet Rombouts.

Gelukkig hebben de we foto’s nog. Met veel 
dank aan onze fotograaf Mark Beentjes.

Bestuur DOSKO ‘32

Jubilarissen schitteren op 
89e ledenvergadering DOSKO’32
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De Gloeiige; Het verhaal 
van de vervloekte 
landheer van Eersel

9
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Spelers klaar? Schaken 
maar! Vierde Kempen-
Kind Schaaktoernooi 

6
Een mooie baan 
in de Kempen? 
Bekijk de vacatures!

31-35
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

20-22

Muzikaal talent laat van zich 
horen tijdens voorspeelochtend 

V.l.n.r.: Merijn Seuntiëns, Teuntje Seuntiëns en Lars van de Huijgevoort
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€ 2,59 per stuk

2+1 GRATIS

Surfinia (hang)
Zomerbloeier

Diverse kleuren

Fly Away
Houd insecten op een veilige
en milieuvriendelijke manier

uit de buurt van voedsel

€ 9,99 per stuk

2 voor € 15,-

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
27-05 t/m 02-06-2022

volop
frisdrann!

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

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

Carillon ‘Carnaval’
Zomerbloeier

Mixkleuren in 1 pot

€ 3,99 per stuk

2+1 GRATIS

IN DE KEMPEN

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

HAPERT - Wist jij dat het 4 juni opa- en oma 
dag is? Om deze dag extra leuk te maken 
kun je nu geraniums aanschaffen om deze 
cadeau te geven aan hen. Of je koopt ze 
lekker voor jezelf. Ook altijd leuk! 

Marion Simons heeft deze actie opgezet om 
sponsorgeld bij elkaar te verzamelen voor 
haar expeditie in Oeganda in september. Dus 
van meer kanten bezien worden verschil-
lende mensen hier blij van; jullie zelf omdat  
jullie de mooiste geraniums in huis (tuin) 
halen, Marion omdat ze het sponsorgeld 
bij elkaar heeft en natuurlijk de mensen in  

Oeganda die met dit geld weer verder gehol-
pen kunnen worden. 

Er is keuze tussen geraniums in de kleuren 
wit, rood of roze. Ze kosten € 2,50 per stuk. 
Als je een mail stuurt naar msimons806@
gmail.com of een app/belletje naar 06-
36422100, zorgt Marion Simons samen met 
Kwekerij Brugmans uit Bergeijk ervoor dat de 
bestelling klaar staat op vrijdag 3 of zaterdag 
4 juni. Geef vóór 30 mei door welke kleur(en) 
je wilt en hoeveel, zodat wij kunnen zorgen 
dat alles goed verloopt. Vergeet daarbij niet 
je naam en telefoonnummer door te geven.

Verkoop geraniums voor Oeganda

VESSEM - Op donderdag 2 juni, om 20.00 
uur, zijn de musici van Duo Macondo weer 
terug in de Lambertuskerk. Enno Voor-
horst (gitaar) en Mikhail Zemtsov (altviool) 
waren al eerder te horen in Vessem maar 
nog niet eerder speelden ze hier samen 
een concert. 

Beiden hebben hun sporen verdiend op de 
internationale podia. Zemtsov is een inter-
nationaal bekende veelzijdig altviolist en 
componist. Daarnaast speelt hij in diverse 
kamermuziekensembles en richtte hij met 
zijn echtgenote, broer en dochter Dana het 
Zemtsov Viola Quartet op. Enno Voorhorst is 
een veelgevraagd gitarist. Zijn laatste album 

‘840’ werd lovend ontvangen. Beiden zijn  
docent aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag.   

Duo Macondo vormt met de combinatie van 
altviool en gitaar een mooi vertrekpunt voor 
een verrassend programma met werk van 
Antonio Ruiz-Pipó, Isaac Albeniz, Olivier Mes-
siaen, Heitor Villa-Lobos en Astor Piazzolla.     
  
Iedereen is van harte welkom. Na afloop van 
het concert is er gelegenheid om bij te dra-
gen aan de concertkosten. Aanmelden kan 
via behoudlambertuskerk@gmail.com. De 
kerkdeur is om 19.30 uur open en aanvang 
van het concert is om 20.00 uur.

Concert van Duo Macondo 
in de Lambertuskerk

Herken je dat? Soms zit alles tegen, stapelen problemen zich op bin-
nen een gezin. Ouders kunnen met veel moeite alle ballen in de lucht 
houden. Ze hebben weinig puf over voor de opvoeding, waardoor de 
kinderen soms te weinig aandacht krijgen. Er hoe�  dan maar iets te 
gebeuren of ...

Onder het mo� o ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen 
gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krij-
gen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 

Kan jouw gezin wel wat ondersteuning gebruiken of wil je juist steun-
gezin zijn? 
Neem dan voor de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden contact op 
met Dianne Mariën 06-83357211 of dianne@buurtgezinnen.nl. 
Voor de gemeenten Bergeijk en Eersel kun je contact opnemen met 
Sara van Trigt 06-19190373 of sara@buurtgezinnen.nl

Volg ons ook op Facebook: Buurtgezinnen in de Kempengemeenten
en Instagram: buurtgezinnen_kempengemeenten

Gezinnen gezocht in de 
Kempengemeenten
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Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZATERDAG  4 JUNI

VOLLER 
KOREN

Volkorenbrood met 35% meer voedingsvezels 
dan bij normaal volkoren brood
en daarmee zeer rijk aan vezels. 

Nu voor € 2,70
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

LOKAAL

REUSEL - Op zaterdag 11 juni 
houdt korfbalvereniging Rosolo 
in Reusel weer een groots op-
gezette tweedehands fietsen-
markt. U kunt op deze markt 
een tweedehands fiets kopen 
of aanbieden. Zowel gerenom-
meerde dealers als particu-
lieren zullen zorgen voor een 

uitgebreid assortiment aan heren- en da-
mesfietsen, elektrische fietsen, kinderfiet-
sen, mountainbikes, racefietsen en fiets-
accessoires. 

Op deze eenvoudige manier kunt u een over-
bodige fiets of fietsaccessoire verkopen. Dit 
evenement is tevens een unieke gelegenheid 
om voor de schoolgaande jeugd en aanko-
mende studenten, tegen een aantrekkelijke 
prijs een fiets aan te kopen. 

Natuurlijk zijn er een paar spelregels om dit 
evenement goed te laten verlopen. 
-  We nemen alleen fietsen en fietsaccessoi-

res in welke in goede staat zijn (dus geen 
oud ijzer). 

-  We rekenen voor elke aangebrachte fiets 
en/of fietsaccessoire € 2,50 inschrijfgeld.  

-  U bepaalt vooraf zelf de verkoopprijs. Wij 
gaan niet handelen, de prijs die u bepaalt 
blijft staan. 

-  Van de verkoopprijs rekenen wij 15% com-
missie. 

-  U krijgt van ons een afschrift van de ver-
koopovereenkomst welke u moet overleg-
gen als u uw fiets en/of accessoire of het 
geld komt ophalen. 

-  Fietsen en accessoires, welke niet verkocht 

worden en welke niet voor 15.00 uur worden 
opgehaald, worden eigendom van korfbal-
vereniging Rosolo. 

Dit jaar kunnen particulieren op vrijdagavond 
10 juni tussen 19.00 en 21.00 uur of op zater-
dagmorgen 11 juni tussen 08.00 en 10.00 uur 
een fiets of fietsaccessoires inschrijven op 
het sportpark D’n Hoek gelegen aan de Turn-
houtseweg in Reusel. 

Let op! De verkoop start zaterdag 11 juni om 
08.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Kortom een 
evenement wat u niet mag missen en waar 
wij u graag voor uitnodigen. We zullen u 
graag begroeten op de fietsenmarkt. Voor 
meer informatie kijk op 

www.rosolo.nl

Zaterdag 11 juni 
fi etsenmarkt in Reusel

Belangrijke stap voor nieuwbouw 
gemeenschapshuis aan de Markt

BLADEL - Op 10 mei heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Bladel besloten om aan Moeskops’ Bouwbedrijf uit Bergeijk opdracht 
te gaan geven om samen met het Projectteam Den Herd-gemeente en het ont-
werpteam (GROUPA architecten en Abt Ingenieursbureau), het ontwerp voor een 
gemeenschapshuis aan de Markt van december 2021 zonder wezenlijke wijzigingen 
te optimaliseren. 

In het ontwerp van december 2021 zijn immers alle functionaliteiten voor de toekomstige 
gebruikers van het gemeenschapshuis aan de Markt gegarandeerd. 

Dit proces met Moeskops’ Bouwbedrijf eindigt in het najaar van 2022 en pas als (dan) in 
gezamenlijkheid is vastgesteld dat het ontwerp zonder wezenlijke wijzigingen kan worden 
gerealiseerd volgt definitieve gunning aan Moeskops’ Bouwbedrijf voor realisatie van het 
gemeenschapshuis aan de Markt.

Deze extra stap in het aanbestedingsproces is in de huidige (bouw)grondstoff enmarkt 
noodzakelijk. Het kost wel extra tijd (6 maanden) waardoor de opleverdatum verschuift 
naar 1 juli 2024 maar dat heeft als voordeel dat het ontwerp samen met een aannemer 
grondig wordt beoordeeld en voorbereid in afwachting van definitieve gunning voor de 
realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt. Via de gebruikelijke communicatie-
kanalen zullen wij u op de hoogte houden van dit proces.

Bestuur gemeenschapshuis Den Herd

4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

“ Ben of ken jij een 

ENTHOUSIASTE AUTOTECHNICUS 
die het leuk lijkt om in een “kempische dorpsgarage” te werken? 
Om alle voorkomende werkzaamheden in een ontspannen sfeer uit te 
voeren? En sta je open voor het volgen van cursussen en workshops? 

Kom dan eens langs voor een vrijblijvend gesprek. 
Wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. 
Ik hoor of zie graag iets van je. 

Eventueel ook per mail of telefoon 
Piet Huijbregts | directi e@garagehuijbregts.nl 
Tel. 0497-641573 
Piet Huijbregts | directi e@garagehuijbregts.nl 

Wij doen 

alles voor 

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis! LIFE EDGE 

BOOMSTAMBLADEN
massief blad 5 cm massief blad 5 cm 

Match met poot 
naar keuze
vanaf 199

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

Elektrisch verstelbaar optioneel.

vanaf
599

Kast

vanaf
1499

Salontafel

vanaf
349

Vloerkleed

vanaf
119

Diana
Stoel 

169
119

Diverse 
houtsoorten,

diverse maten

Getoonde tafel
240x100cm 

+ matrix

Loft 
Metalen 
boekenkast
Zelfmontage
boekenkast
Zelfmontage Mango 

tafel rond, 
incl.spinpoot

Ook ø120 
en ø140

ø130
299

en ø140en ø140en ø140en ø140

ø150
399

Gratis plaid 
Bij aankoop van 
een bank op=op

Gratis plaid Gratis plaid Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid Gratis plaid 

TIP
Stinn

Salontafel
Set van 3 

369
189

Nobby
Set van 3 of los 
in 3 kleuren; 
antiek ash, 
zwart, goud.

p.st. 
vanaf

69

Acties zijn geldig t/m 31 mei 2022 

Loïs
Stoel
adoreadoreadoreadoreadore

slechts

89

Guus
kast

155cm 155cm 

599
499

180cm180cm

879
599

Guus
TVmeubel

180 cm180 cm

589
399 Mustang 

Fauteuil 
cognac 
kleur

Noah
Kast 
160cm

Zoë
Stoel

micro 
leder

slechts

99
1399

1199

Guus
dressoir

Guus

Guus
dressoir

1099
699

Match met poot 

999

799

349
189

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

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

(hoek)bank
Elektrisch verstelbaar optioneel.

vanaf

1499

Salontafel
Vloerkleed

Jubileum deals

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

op=op
199

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve 
ziekte van het zenuwstelsel en de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen. 
De oorzaak is nog steeds niet bekend en er 
is nog geen genezing mogelijk. De droom 
van het Nationaal MS Fonds is een toe-
komst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek 
naar collectanten die in de week van 27 
juni tot en met 2 juli langs de deuren willen 
gaan om geld in te zamelen. 

Maar er zijn meer manieren om geld op te 
halen: collecteren met je mobiele telefoon 
door een betaalverzoek met vrienden en fa-
milie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee? 

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen 
met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 
en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. 
Zij zijn in de bloei van hun leven en gaan een 
onzekere toekomst tegemoet. 

MS
MS is een ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt 
door het eigen afweersysteem aangevallen 
en beschadigd. De zenuwen komen bloot te 
liggen, waardoor ze signalen van en naar de 
hersenen minder goed of zelfs helemaal niet 
meer doorgeven. Mensen met MS kunnen 
hierdoor plotseling verlammingsverschijnse-
len of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er 
ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het 
zien, lopen of praten. 

Word collectant 
Met de opbrengst van de collecte maakt het 
Nationaal MS Fonds onder andere weten-
schappelijk onderzoek mogelijk naar de oor-
zaak van en de oplossing voor MS. Ook zet-
ten we ons in voor het continu verbeteren van 
de kwaliteit van leven van mensen met MS en 
hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover 
op onze website: www.nationaalmsfonds.nl. 
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan 
bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u 
collecteert. Voor iedereen is er een passende 
manier van collecteren. Dat kan met een col-
lectebus langs de deuren in uw buurt. Maar 
ook thuis op de bank met uw mobiele tele-
foon kunt u via een betaalverzoek geld opha-
len bij vrienden en familie. 

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS 
Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk 
dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecte-
ren. Nu al in actie komen kan natuurlijk ook. 
Maak dan een digitale collectebus aan op 
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt 
u het hele jaar door collecteren!

Steun de strijd tegen de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen
Collectanten gezocht in de week van 27 juni tot en met 2 juli

LAGE MIERDE - Op donderdag 2 juni vindt 
het sportieve evenement de Alpe d’HuZes 
plaats. De afgelopen 2 jaar is het helaas 
niet doorgegaan. Nu gaat het er  weer van 
komen. Ruim 5000 deelnemers fietsen en 
lopen op donderdag 2 juni Alpe d’Huez op. 
Dit om zo veel geld in te in te zamelen voor 
het onderzoek naar kanker en naar verbe-
tering van de kwaliteit van leven van men-
sen met kanker.
 
Basisschool D’n Opstap uit Lage Mierde 
levert via de Alpe d’HuZes ook een mooie 
bijdrage aan deze doelstelling. Afgelopen 
woensdag 25 mei hebben ruim 100 kinderen 
meegedaan aan een sponsorloop en vorige 
week hebben de kinderen heel enthousiast 
geld opgehaald in het dorp, bij familie en 
vrienden. Mensen konden een vast bedrag 
of per gelopen ronde sponseren. Het bedrag 
dat ze hebben verzameld wordt half juni be-
kendgemaakt. Onder de sponsoren worden 
verschillende lokale prijzen verloot als dank.
Dit initiatief is genomen door de basisschool 

in samenwerking met één van de deelnemers 
aan Alpe d’HuZes, Suzan de Laat, wiens 3 
kinderen op deze school zitten of hebben ge-
zeten. Samen met Team Bike2Fight zullen zij 
eind mei afreizen naar de Alpe d’Huez.

Suzan kreeg op 36-jarige leeftijd borstkanker. 
Ze bleek erfelijk belast, 4 jaar eerder verloor 
zij haar moeder aan dezelfde ziekte. Suzan 
heeft het geluk genezen te zijn en zet zich 
nu in om het onderwerp persoonsgerichte 
zorg bespreekbaar te maken en te houden. 
Dit doet ze onder andere via haar bedrijf 
Ontfocus. De kinderen van Suzan hebben 
vorige week samen met hun moeder op de 
basisschool verteld hoe zij het ziekteproces 
hebben ervaren. Ook voor hen was het een 
bijzondere tijd. Indrukwekkend ook om te 
zien en te horen hoeveel kinderen iemand 
kennen die kanker heeft, heeft gehad, of is 
overleden aan kanker. “Niemand meer dood 
aan kanker”. Aan de kinderen van basisschool 
D’n Opstap zal het niet liggen. Zij hebben hun 
uiterste best gedaan om geld op te halen!

Geslaagde sponsorloop basisschool 
D’n Opstap voor Alpe d’HuZes
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U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

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

Als je (onverwacht) geconfronteerd wordt 
met de dood, beland je in een rollercoaster 
van emoties zoals ontkenning, boosheid, 
verdriet en berusting. Op Natuurbegraaf-
plaats De Utrecht weten we daar alles van. 
Veel mensen maken het mee. Onze bezoekers 
praten er vaak over, onderling of met onze 
medewerkers of onze vrijwilligers. Ze ver-
tellen dan ook dat de mooie natuur op 
De Utrecht helpt om troost te vinden.

Troost bieden door prachtige, diverse natuur te 
ontwikkelen: dat is ons doel. We doen dat onder 
meer door bomen te kappen. Dat klinkt raar, 
ik weet het. Hoe kun je de natuur nou helpen 
door bomen te kappen? Dat zit zo. Het bos op 
De Utrecht is aangeplant als productiebos: 
zoveel mogelijk bomen, dicht op elkaar, om 
zoveel mogelijk houtmassa te kweken. Een-
maal min of meer volgroeid zouden de bomen 
worden gekapt voor woningbouw of (vroeger) 
om mijnschachten te stutten. 

Een bos met louter bomen van dezelfde soort 
is kwetsbaar. Het is een walhalla voor scha-
delijke insecten zoals de letterzetter, zeker 
als de bomen al verzwakt zijn door langdurige 
droogte. Bovendien trekt zo’n bos maar een 
beperkt aantal diersoorten aan. De cijfers 
bewijzen het. We inventariseren namelijk iedere 
maand de natuur op ons terrein. Dat doen we 
al sinds we de natuurbegraafplaats begonnen, 
zes jaar geleden. Destijds hadden zich niet 
meer dan enkele vogelsoorten gevestigd op De 
Utrecht. 

Sinds onze start zijn we bezig het aantal 
bomen- en plantensoorten in ons gebied uit te 
breiden, bij voorkeur met soorten die van ori-
gine in de Kempen voorkomen en die voedsel 
bieden aan insecten (die vogels aantrekken) 
en vogels. Ieder kwartaal brengt een ecoloog 
de stand van de reptielen, amfi bieën, vlinders, 

libellen en vogels in kaart. Wat blijkt? Ons beleid 
heeft succes. Zowel het aantal soorten als het 
aantal dieren per soort is sterk gegroeid. Zo vind 
je op ons terrein onder meer de boompieper, de 
gekraagde roodstaart, de bonte vliegenvanger 
en allerlei meessoorten.

Een tijdje terug hebben we aan weerszijden van 
onze oprijlaan bomen gekapt. De brede berm 
die daardoor is ontstaan hebben we ingezaaid 
met allerlei soorten bloemen, kruiden en gras-
soorten, en dan vooral waardplanten: planten 
die als gastheer fungeren voor andersoortig 
leven, bijvoorbeeld een insect of een rups. We 
kozen bewust voor soorten die veel nectar 
produceren (en daarom allerlei soorten bijen, 
hommels en vlinders aantrekken) en voor een 
mengsel dat zo’n beetje van maart tot oktober 
voor bloeiende bloemen (en voeding voor 
dieren) zorgt. 

Onze fl eurige oprijlaan voert u naar een plek 
die troost biedt. Maar dat niet alleen. Via de 
bloemrijke oprijlaan verleiden we allerlei bijen, 
hommels, vlinders en insecten tot een bezoekje 
aan ons gebied en dan met name de hei, waar 
ook nectar te halen valt. Op hun beurt trekken 
zij weer vogelsoorten aan die in het verleden 
De Utrecht links lieten liggen. Het is juni nu, de 
natuur is op zijn mooist. Mijn advies: kom gauw 
kijken en vind rust en troost in onze prachtige 
natuur.

Een oprijlaan die troost biedt

Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter natuurbegraafplaats

COLUMN

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - aanvang 14 uur 

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand - Natuur-Doe-Dag

Zaterdag 11 juni - 20 uur - Natuurwandeling in de avondschemer

Zaterdag 18 juni - Midzomerviering

Zondag 3 juli - Inspiratiedag “Een Groen Afscheid”

Activiteiten

Ontmoetingsmiddag voor 
alleenstaanden vanaf 70 jaar 

Vrijdag 10 juni - Poort van Brabant, Hapert

Onlangs ben ik benaderd door een gemeentelijk instantie of ik iets kan betekenen 
in de Kempen en omgeving voor alleenstaanden die graag in contact willen komen 
met andere alleenstaanden. Voor degene die het leuk zouden vinden om iemand te 
ontmoeten als maatje/relatie. 

Mijn naam is Mariël Spooren en graag zet ik mij hiervoor in. Op vrijdagmiddag 10 juni 
organiseer ik deze middag bij de Poort van Brabant in Hapert. Normaal organiseer ik 
speeddateavonden in diverse leeftijdscategorieën via mijn bedrijf Speeddating de 
Kempen. Nu organiseer ik voor het eerst een ontmoetingsmiddag voor iedereen vanaf 
(ongeveer) 70 jaar. 

Meer informatie staat op mijn website vermeld: 
www.speeddatingdekempen.nl. 

Aanmeldingen lopen ook via de website. 
Als er vragen zijn neem gerust contact 
met mij op via e-mail 
info@speeddatingdekempen.nl of 
via telefoonnummer 06-14050744. 

Ik ga mijn best doen om er een 
gezellige middag van te maken!

speeddatingdekempen.nl  

de Kempen

HAPERT - EHBO afde-
ling Hapert is present 
bij diverse activiteiten 
op sportief of cultureel 
gebied. EHBO-leden 
volgen jaarlijks diverse 
lessen om up-to-date te 
blijven en ook adequate 
hulp te kunnen bieden 
waar dat nodig is. 

Dit jaar zullen leden van de EHBO-vereniging 
Hapert in de week van 5 t/m 11 juni bij u aan-
bellen voor de jaarlijkse pleisteractie. Met de 
opbrengst kan de vereniging weer oefenma-
terialen en cursusbenodigdheden aanschaf-
fen. Op deze manier willen we de continuïteit 
van de EHBO-vereniging in Hapert veiligstel-
len. Wij danken u alvast voor uw bijdrage en 
als kleine tegenprestatie ontvangt u van de 
collectant een pleister.

Pleisteractie-collecte EHBO afdeling Hapert

HAPERT - Ben jij 
onder de 21 jaar en 
lijkt het je leuk om 
tijdens de kinder-
vakantieweek een 
groepje basisschool-
leerlingen te bege-
leiden? Meld je dan 
aan als jeugdvrijwil-
liger bij Oewakadoe!

De Oewakadoeweek wordt gehouden van 
maandag 29 augustus t/m donderdag 1 sep-

tember. Je begeleidt dan de hele week een 
groepje kinderen. Dit kan samen met een 
vriend/vriendin die zich ook opgeeft. Voor 
alle jeugdvrijwilligers hebben we een leuke 
goodiebag.

Je kunt je voor vrijdag 10 juni inschrijven via 
www.aanmelden.oewakadoe.nl. Hier vind je 
ook informatie over het programma en de 
tijden. Kijk ook eens op onze Facebook- en 
Instagrampagina of op

www.oewakadoe.nl

Meld je aan als jeugdvrijwilliger 
bij Oewakadoe Hapert
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Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17.30 u

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

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 7,-

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

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

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

Like ons op Facebook

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - In samenwerking tussen het 
ConnectLab van KempenKind en Schaak-
vereniging Bladel vond op dinsdag 17 mei 
weer een spannende schaakwedstrijd 
plaats. Negentig leerlingen van de Kem-
penKind scholen gingen de onderlinge 
strijd. Dex van Brakel van de Fransiscus-
school won bij de onderbouw; Jens de 
Groot en Wiek van Eekert van de Akker-
winde wonnen beiden evenveel partijen bij 
de bovenbouw; het systeem bepaalde dat 
Jens de sterkste speler was. De Akkerwin-
de won als school.

Gezichten op standje concentratie
Meteen vanaf de eerste wedstrijd stonden de 
snoetjes op standje concentratie. Toch werd 
een enkele speler nog verrast door de ‘Her-
dersmat’, een schaakpartij die in vier zetten 
beslist is. 

Frans Paridaans van de schaakvereniging 
vertelt: “We leggen deze manoeuvre wel altijd 
uit maar toch wordt een enkeling er nog door 
verrast. Het zal wel komen door de spanning, 
dan doorzien ze de openingszet niet.” Veel 
van de deelnemers hebben les gehad van de 
vrijwilligers van de schaakvereniging. Frans: 
“We hebben op negen scholen lessen ver-
zorgd; voor veel leerlingen een eerste kennis-
making met de schaaksport. In zeven weken 
brengen we de leerlingen die er interesse in 
hebben de basisbeginselen bij. Dat het en-
thousiasme groot is, zien wij terug bij onze 
jeugdleden, we zijn inmiddels gegroeid naar 
20 jeugdleden en daar zijn we héél blij mee.” 
De jeugdleden krijgen elke donderdag les in 
Den Herd in Bladel, waar een half uur theorie 
gevolgd wordt door een half uur wedstrijden 
spelen.

Leuker dan voetbal
Eén van de leerlingen die enthousiast is ge-
worden over schaken is de winnaar van de 
onderbouw Dex van Brakel. Omdat Dex in 
focus moet blijven, vertelt moeder Afra zijn 
verhaal. “Dex zit op het ‘Groeilab’ een soort 
Plusklas van de Fransiscusschool en één van 
de activiteiten was leren schaken. Meteen 
vanaf de eerste les is hij fanatiek. En hij blijkt 
er nog goed in te zijn ook. Soms speelt hij 
tegen zijn vader en die moet écht heel goed 
zijn best doen. En dan verliest hij nog. Dex is 
zo enthousiast dat hij soms liever gaat scha-
ken dan naar voetbal. Laatst was hij ziek op 
dinsdag, met koorts en al. Hij vroeg meteen 
of hij de volgende dag wel naar school kon, 
want dan begon de dag met schaken; hij wil 
geen les missen. Goed om te zien hoor, dat hij 
ergens zo in op gaat.”

Leren van je kind
Nova Paradiso is ook zo lekker fanatiek. Moe-
der Anouk vertelt: “Nova zit in de Prisma- 
groep van Het Palet. Ook daar kwam schaken 
aan bod en Nova dacht dat dat het wel geinig 
was om een keertje mee te doen. Ze was ook 
direct gegrepen. Ik kan zelf een klein beetje 
schaken, dacht ik. Maar als ik tegen ons Nova 
schaak, krijg ik les van haar. Ze kan heel goed 
vooruit kijken en dat doe ik dus veel minder. 
Het is wel leuk om van je kinderen iets te 
leren”. Nova viel niet in de prijzen maar plezier 
had ze wel.

Prima taakverdeling
De samenwerking tussen het ConnectLab en 
de Schaakvereniging is perfect. Addie Lau-
wers en Eefje Groenland zijn als leerkrachten 
verbonden aan het toernooi. “De Schaak-
vereniging zorgt voor de administratie. Met 
een goed systeem kloppen ze alle uitslagen 
in de computer die meteen uitrekent wie de 
winnaar is. Sommige dingen moet je uitbe-
steden, zeggen we dan. Zeker als je met 90 
leerlingen speelt, kun je dat niet handmatig 
bijhouden.” 

De vrijwilligers van de schaakvereniging 
halen de briefjes met uitslagen op en leerlin-
ge Sam de Laat van het ConnectLab brengt 
ze weg, presenteert in het begin ook het toer-
nooi en geeft telkens het startsignaal. Een 
prima taakverdeling, zo blijkt.

Gezicht spreekt boekdelen
Bij aanvang van elke wedstrijd is het muisstil 
in de grote aula van Kindcentrum Florent dat 
als gastschool optreedt. Hoe meer wedstrij-
den klaar zijn, hoe onrustiger het wordt; de 
spanningsboog wordt kleiner en de ontlading 
moet er toch even uit. De onderlinge sfeer is 
prima; er wordt heel sportief gespeeld, met 
veel respect naar elkaar, leerlingen felicite-
ren elkaar met de uitslag en soms wordt een 
wedstrijd kort nabesproken. 

Het gezicht van vrijwilliger Jan van Gompel 
spreekt boekdelen. Aan zijn gezicht zie je of 

een zet slim is of niet. Hij zegt niets, behal-
ve als er om uitleg gevraagd wordt maar aan 
zijn reactie is te zien welke kant het met de 
wedstrijd in gaat. De leden van de schaakver-
eniging genieten net zo van het toernooi als 
de leerlingen.

Leuk voor jong en oud
Het KempenKind Schaaktoernooi was ook in 
2022 een groot succes. Alle reden om meteen 
te beginnen aan de voorbereidingen voor een 
volgende editie. Wie had kunnen denken dat 
een toernooi dat in 2017 met een handjevol 
leerlingen begon, uit zou groeien tot een  
regionaal evenement? 

De organisatoren van het eerste uur kijken 
met trots terug op het begin en hebben in-
middels ruimschoots bewezen dat schaken 
leuk kan zijn voor jong en oud.

Spelers klaar? 
Schaken maar!
Vierde KempenKind Schaaktoernooi 
gespeeld op 17 mei bij Kindcentrum Florent

Veel van de deelnemers hebben les gehad van de vrijwilligers van de schaakvereniging. Frans: “We hebben op negen 
scholen lessen verzorgd; voor veel leerlingen een eerste kennismaking met de schaaksport. In zeven weken brengen 
we de leerlingen die er interesse in hebben de basisbeginselen bij. Dat het enthousiasme groot is, zien wij terug bij onze 
jeugdleden, we zijn inmiddels gegroeid naar 20 jeugdleden en daar zijn we héél blij mee.”

Winnaar onderbouw
 Dex van Brakel

Winnaar bovenbouw 
Jens de Groot

wees loyaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

JONGEREN
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SHORTS/T-SHIRTS/JURKEN/OVERHEMDEN

5,- 7,50 12,5010,-
15,- 20,- 25,- 30,-

VRIJDAG 27 MEI T/M ZATERDAG 4 JUNI HEMELVAARTSDAG, 1E & 2E
PINKSTERDAG GESLOTEN

ZONDAG 29 MEI OPEN! 
12.00 - 17.00 UUR

JONGEREN

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Al jaren is een vast onderdeel 
van het Beach Volleybaltoernooi de Click 
activiteit op vrijdag. Lekker spelen in het 
zand, aangepaste sporten die heel goed 
als strandsporten gespeeld kunnen wor-
den. Beachvoetbal, een stormbaan en nog 
veel meer andere sporten. Manon van der 
Kroft zit sinds dit jaar in de werkgroep 
Click Beach en zij heeft een paar mooie  
plannen om te delen.

Genieten maar!
Elk jaar is het heel gezellig op vrijdagmiddag 
op de Markt in Bladel. “Hoe vaak krijg je nu 
de kans om lekker in het zand te spelen in 
deze regio?”, vraagt Manon zich af. “Niet vaak 
en dus komen de kinderen van de basisscho-
len heel graag naar Click Beach. Ook omdat 
ze daar een keer heel andere sporten en 
spelletjes kunnen doen dan ze gewend zijn. 
Lekker ravotten op het Bladelse strand.” Voor 
Manon is dit het eerste jaar in de werkgroep 
en ze bruisen met z’n allen van de plannen: 
“Voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 
verandert er niet zoveel, die mogen lekker 
deelnemen aan alle spellen die we voor hen 
klaarzetten. Willen ze alleen beachvoetballen, 
prima, willen ze meedoen aan álle activitei-
ten, ook goed. Vrijheid blijheid en voor ie-
dereen die mee komt doen, is er een lekker 
ijsje.” Aanmelden is niet nodig, gewoon lekker 
vanaf 15.30 uur naar de Markt komen, schoe-
nen uit en genieten maar!

Beachtoernooi groep 7/8
Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 

wordt een echt beachvolleybaltoernooi geor-
ganiseerd. “We gaan er een strijd tussen de 
gemeenten van maken. Alle leerlingen van 
de groepen 7 en 8 uit de gemeenten Eersel, 
Reusel-De Mierden en Bladel kunnen zich in-
schrijven en meedoen voor de trofee. In aan-
loop naar het toernooi gaan we in de gymles-
sen extra aandacht geven aan de spelregels 
en de techniek. Leuk ook om na schooltijd 
met het team te oefenen, bijvoorbeeld op de 
beachvelden die nu op het parkeerterrein van 
Bladella liggen. Aanmelden is mogelijk voor 
leerlingen van álle basisscholen in de drie 
gemeenten.” Wat moet je doen? Stuur een 
email met daarin de namen van de teamle-
den (minimaal 5 teamgenoten), de school en 
groep waarvoor je uitkomt en de teamnaam 
naar mvdkroft@kempenkind.nl. Na inschrij-
ving ontvang je de spelregels en het spel-
schema. Geef je vóór 8 juni op om zeker te 
zijn van deelname, na die datum wordt het 
speelschema gemaakt en kun je er niet meer 
tussengevoegd worden. Deelname is geheel 
gratis.

Prijzen
Er zijn mooie prijzen te winnen: een trofee 
én een shoptegoed van € 20,- van TopShop 
om sport- en spelmateriaal voor de klas van 
te kopen, voor de winnaars van het toernooi, 
een prijs voor het team dat het leukst ver-
kleed is en een prijs voor het team met de 
meest creatieve naam. Manon hoopt op veel 
deelnemers. “We hebben er heel veel zin om 
dit evenement op poten te zetten en te laten 
groeien in de loop der jaren. Ik heb er nu al zin 
in om het evenement steeds leuker te maken, 
zodat over een paar jaar misschien álle leer-

lingen van de groepen 7 en 8 mee zullen doen. 
We zijn heel benieuwd hoeveel teams we 
dit eerste jaar op de volleybalvelden mogen 
begroeten om er met z’n allen een sportief 

spektakel van te maken.” Zit je in groep 7 of 
8 en heb je geen zin om te beachvolleyballen: 
dan ben je ook van harte welkom op 17 juni bij 
de spellen op de Markt bij Click Beach.

Zand tussen je tenen, tijdens het spelen
Click Beach organiseert beachvolleybaltoernooi en spelen in het zand

Elk jaar is het heel gezellig op vrijdagmiddag op de Markt in Bladel. “Hoe vaak krijg je nu de kans om lekker in het zand 
te spelen in deze regio?”, vraagt Manon zich af. “Niet vaak en dus komen de kinderen van de basisscholen heel graag 
naar Click Beach. Ook omdat ze daar een keer heel andere sporten en spelletjes kunnen doen dan ze gewend zijn. 
Lekker ravotten op het Bladelse strand.”
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Als er één ding is waarvan ik absoluut 
zeker ben dat ik het nooit meer ga doen, 
is het roken. Ik heb het lang gedaan hoor, 
stiekem in mijn jeugd en tot 1998 stak ik 
menig sjekkie in de brand. Daar denk ik met 
enige schaamte aan terug. Gadverdamme, 
wat een slechte gewoonte was dat.

Ik denk dat ik het stoer vond toen ik pas 
begon te puberen. Mijn moeder rookte en 
zij maakte haar sigaretten zelf. Ik geloof 
niet dat ze ze miste als ik ze eentje gapte. 
Ze heeft er in ieder geval nooit iets van 
gezegd, wat ik achteraf héél vreemd vind. 
Als ik aan mijn kinderen – ruim volwassen 
inmiddels – zou ruiken dat ze roken, en je 
rúikt het, dan zou ik toch even het gesprek 
aangaan. Ze moeten het zelf weten maar 
ik zou graag even met ze willen delen hoe 
dom ik ze zou vinden.

Ik herinner me mijn eerste peuk nog goed: 
spuugmisselijk werd ik ervan maar o wat 
voelde ik me volwassen. We rookten in een 
klein bosje achter het huis van mijn nichtje. 
Tuurlijk werden we betrapt maar we deden 
alsof onze neus bloedde. Ik heb dat stieke-
me gedrag echt jaren volgehouden, geen 
idee waarom ik het niet openlijk deed. Ik 
herinner me de woensdagavonden dat 

de vriend van mijn zus bij ons zat en mijn 
ouders naar oma waren. Na een uur lag de 
asbak ramvol peuken. De kamer zag blauw 
van de rook en dat was natuurlijk allemaal 
zíjn schuld. Zielig hè?

Mijn asbak verstopte ik achter de sokken 
in mijn kledingkast. Nee, tuurlijk, dat rook 
mijn moeder niet! Het waren de kabouter-
tjes die af en toe het asbakje schoonge-
maakt terugzetten. Ik was echt een master 
in ontkenning. En het pakje shag dat na 
het stappen in mijn rechter jaszak zat en 
bij het naar boven gaan ineens links, was 
daar vanzelf gekomen.

Inmiddels ben ik veel te gierig om te roken, 
ongelooflijk wat dat tegenwoordig kost. 
En dan heb ik het niet eens alleen over 
geld, maar elke peuk is ook een aanslag 
op het milieu en op de leefbaarheid. Het 
stinkt gewoon. Onbegrijpelijk dat ik jaren 
op een kantoor heb gewerkt waar mijn 
niet-rokende collega’s – de meerderheid – 
er nooit iets van hebben gezegd. Die waren 
gewoon veroordeeld tot die stank. 

Daarom een oprecht sorry aan iedereen 
die ooit last van me heeft gehad. Ik zal het 
nooit meer doen! Beloofd!

Roken

column
Advertentie

  Schoonenberg Bladel, 
Sniederslaan 7B, 
Tel. 0497-380746
(Tegenover Xenos, vlakbij de markt)

Kom langs op vrijdag 3 juni!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 3 juni en  

profiteer van onze speciale Open Dag korting. Liever een afspraak op een andere dag? 

Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.
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De leesbril voor uw gehoor

De Axon luisterhulp is er voor de situaties 

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig 

heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw 

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een 

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 

De batterij in het apparaatje gaat tot  

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 

aan, afhankelijk van de situatie en – niet 

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 

aanbod van diverse maten.

OpenDag korting

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. 

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke 

prijsverlaging: op 3 juni betaalt u slechts 

€ 19,95. Kom langs op onze Open Dag, dan 

kijken we aan de hand van een hoortest of 

de Axon bij u past. En bent u niet tevreden, 

krijgt u uw geld gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.  
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht 
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?

Vanaf 17 mei 
is het in Mid-
den-Brabant 
bijna over-
al verboden 
om water op 
te pompen 
uit beken en 

sloten. Waterschap De Dommel breidt op-
nieuw het onttrekkingsverbod uit om een 
verdere daling van het waterpeil tegen te 
gaan. Dit moet flora en fauna in en rond het 
water beschermen. Nog niet eerder had 
het Dommelgebied zo vroeg in het jaar al 
te maken met zo’n uitgebreid verbod. Het 
verbod geldt zolang de droogte aanhoudt.

Geen drup
De waterstand daalt in een rap tempo en er 
is steeds minder stroming en zuurstof in het 
water. Maart was droog en ook in april waren 
de druppels bijna te tellen. Beken en sloten in 
Midden-Brabant krijgen voornamelijk water 
via regen. Door de warmte en het groeisei-
zoen is de verdamping van water groot. Om 
te voorkomen dat  het waterpeil nog sneller 
terugloopt is een onttrekkingsverbod nodig. 
Dit om planten en dieren in en om deze wate-
ren te beschermen.

Bijna alle wateren
Het verbod geldt voor het hele beheergebied 
van Waterschap De Dommel, behalve voor 
het stroomgebied van de (Beneden-)Dommel 
tussen Den Bosch en het Wilhelmakanaal en 
de Zandleij. Het verbod geldt ook voor alle 

zijsloten en wateren als visvijvers en vennen. 

Voor iedereen
Het verbod geldt voor iedereen die met een 
vaste of mobiele installatie water wil oppom-
pen. Bijvoorbeeld voor beregening, sproeien 
van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken 
van vee en het blussen van brand met opper-
vlaktewater mag wel. Waterschap De Dom-
mel controleert buiten in het veld op naleving 
van het verbod.

Wat kunnen we doen?
Regenwater vasthouden en bewaren, elke 
druppel telt. Dit doet het waterschap het hele 
jaar door en stimuleert ook anderen om dit 
te doen. Martijn Tholen, lid van het dagelijks 
bestuur van Waterschap De Dommel: “Het 
Dommelgebied kampt met structurele ver-
droging en er is geen makkelijke oplossing op 
korte termijn. Wanneer regen alsmaar uitblijft 
en er droogte heerst, zoals nu, kun je alleen 
erger voorkomen. De structurele droogteaan-
pak kost jaren. Meer water vasthouden en 
opslaan i.p.v. afvoeren richting Maas om wa-
teroverlast te voorkomen. We moeten leren 
zuinig te zijn op elke bui die valt. Dit geldt 
voor iedereen, ook in de eigen achtertuin.”
  
Info over actuele verboden
Dit verbod geldt naast de al eerder ingestel-
de onttrekkingsverboden, waaronder het 
halfjaarverbod. Op www.dommel.nl/onttrek-
kingsverbod staan altijd de actuele onttrek-
kingsverboden met een actuele kaart. Ook de 
app Perceelwijzer geeft daarover informatie.

Geen water meer pompen uit beken en 
sloten in bijna heel Midden-Brabant REGIO - De cliëntenraden bij Oktober doen 

belangrijk werk. De leden van de lokale 
cliëntenraden en centrale cliëntenraad 
praten mee en adviseren het management 
over onderwerpen die bewoners en cliën-
ten aangaan. Zo dragen zij bij aan de kwa-
liteit van leven van bewoners en cliënten. 

De cliëntenraad zet zich in voor de gemeen-
schappelijke cliëntenbelangen en denkt kri-
tisch en positief mee over plannen en idee-
en. De raad adviseert het management over 
alles wat voor cliënten belangrijk kan zijn. 
Daarbij kunt u denken aan het meedenken 
over (beleids)plannen voor de zorg, voeding, 
geestelijke verzorging, veiligheid, verbouwin-
gen, nieuwbouw, welzijn of DigiZorg. Kortom, 
alles wat de kwaliteit van leven van bewoners 
en cliënten kan behouden of verbeteren. De 
cliëntenraad luistert naar bewoners, cliënten 
en hun naasten en verwerkt hun behoeftes en 
suggesties in de adviezen. De raad overlegt 
meestal één keer per twee à drie maanden.

Wat houdt het werk in een lokale 
cliëntenraad in?  
Het gaat om werk op vrijwillige basis. Het kost 
gemiddeld twee à drie uur per week, afhanke-
lijk van de plannen en vragen die er zijn op ‘uw 
locatie’. Denk hierbij aan deelname aan over-
leg, familieavonden en eventueel stuurgroe-
pen. Ook is er periodiek overleg met de zorg-
managers van de locatie. Het is belangrijk dat 
u goed luistert naar de mensen, dat u zichtbaar 
bent op de locatie en bereikbaar bent voor de 
bewoners. Af en toe sluit u aan bij activiteiten 
om te kunnen beleven hoe het gaat op de lo-
catie. Meebeleven is belangrijk om ergens een 
oordeel over te kunnen vormen. “Af en toe op 
bezoek gaan bij de locatie is belangrijk voor de 
cliëntenraad. Als het kan met z’n tweeën, want 
dan hoor en zie je meer”, aldus Jan Evers, voor-
zitter centrale cliëntenraad. 

Wie zoeken jullie? 
We zoeken mensen die interesse hebben 
in de zorg voor en het welzijn van onze be-
woners. Die de eigenheid, de lokale cultuur 
van de locatie kennen en zich daarin goed 
kunnen bewegen. Hierbij gaat de voorkeur 
uit naar direct betrokkenen, dus bewoners, 
cliënten, naasten die een band met de locatie 
hebben of betrokken vrijwilligers. “Aff initeit 
met onze doelgroep dus”, zegt Jan. 

Heeft u interesse?  
Wilt u opkomen voor de gemeenschappelij-
ke belangen van bewoners in de huizen van 
Oktober? Gaat u moeilijke gesprekken niet 
uit de weg, maar gaat u de dialoog aan met 
betrokken partijen? Denkt u constructief mee 
en werkt u graag samen naar een oplossing? 
Dan zijn de lokale cliëntenraden op zoek naar 
u. U kunt uw interesse kenbaar maken via het 
e-mailadres clientenraden@zorginoktober.nl.

Lokale cliëntenraden zoeken nieuwe leden!
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Nieuwe skylines

Markt 4

Sniederslaan 15A   •   Bladel

T. 0497 - 383 927
* De actie is geldig van 27 mei t/m 12 juni 2022 en geldt op alle BH’s van alle merken, alle combinaties mogelijk. De korting wordt 

verrekend over de goedkoopste BH. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere aanbiedingen of 
acties. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

50% 
KORTING

*

* De actie is geldig van 27 mei t/m 12 juni 2022 en geldt op alle BH’s van alle merken, alle combinaties mogelijk. De korting wordt 
verrekend over de goedkoopste BH. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere aanbiedingen of 

acties. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

50% 
KORTING

*

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

✔ Voor haarwerken, maatwerk en 
 haarstukken.
✔ Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
✔ Privacy gewaarborgd.
✔ Gespecialiseerd in nazorg.
✔ Fiero kan meteen declareren bij uw
  zorgverzekering als we in bezit zijn 
 van een doktersverklaring.
✔   Salon in het gezondheidscentrum.
✔   Altijd een eerlijk, vrijblijvend en 
 gratis adviesgesprek.

Door Renate Pijnenburg

EERSEL - Deze regio kent sinds kort vier 
nieuwe fietsroutes, allen gebaseerd op 
een lokale legende of overlevering. Een 
spannend verhaal dat je op de fiets beleeft, 
zowel door beeld als in smaken en beleving. 
In Eersel waart – naar het schijnt – nog altijd  
de geest van ‘De Gloeiige’ rond door de 
bossen en op de Cartierheide. Maak kennis 
met de legende en stap eens op de fiets.

Hier in het Brabantse dorp Eersel, zo’n twee-
honderd jaar geleden, hadden de mensen 
niet veel geld. Toch waren ze gelukkig en 
content. Op één man na. Hij was alleen. Zon-
der vrouw, kinderen en vrienden. Dat was niet 
zo gek ook. Want deze man had maar één 
droom: rijk worden...  

Het is hartje winter, het regent hard en het 
is steenkoud. Toch trekt een man uit Eersel 
erop uit. Hij is niet de enige. Ploeterend over 
de drassige Cartierheide komt de Eerselnaar 
een zwalkende, dronken wever tegen. De 
vakman heeft in Vlaanderen zijn weefwerk 
op de markt verkocht en is op weg naar huis. 
Aan zijn riem bungelt een leren zakje met zijn 
verdienste van vandaag. De Eerselnaar ziet 
zijn kans schoon. Hij berooft de arme wever 

en laat hem bewusteloos achter op de hei, 
om te sterven van de kou. En dat voor slechts 
één zilverstuk. 

Wat valt dat tegen! Eén zilverstuk. De Eer-
selnaar leert: ‘Van een kale kip valt niet te  
plukken.’ Daarom bedenkt hij een nieuwe  
strategie om rijk te worden. ‘Ik word land-
meester’. Zo gezegd, zo gedaan. De man 
wordt meester van een groot landgoed. In 
die nieuwe functie sjoemelt hij met de me-
ting van het land in de omgeving van Eersel. 
Meer land voor de inwoners van het dorp 
Weebosch, ten koste van het land van de in-
woners van het buurtschap Boksheide. In ruil 
hiervoor int hij zeven zilverstukken. 

De inwoners van Boksheide vertrouwen de 
meting en hun nieuwe landmeester niet. 
‘Zweer ons dat je niet liegt’, eisen ze. De Eer-
selnaar stopt stiekem wat grond van Wee-
bosch in zijn klompen en zweert: ‘Zowaar 
als de schepper van boven ons, sta ik hier op 
de grond van Weebosch’. Niet gelogen, maar 
wel bedrogen. ‘De duivel schijt altijd op de 
grootste hoop’, zeggen ze in Brabant. Oftewel:  
‘Iemand die al rijk is, krijgt er dikwijls nog 
meer geld bij.’ Zo ook in dit geval. Slechts een 
paar weken na zijn bedrog, vindt de Eersel-
naar iets op zijn land: een kist vol goudstuk-
ken! Hij kan zijn geluk niet op. Twee dagen 
later treft de Eerselnaar op zijn land een wan-
hopige pelgrim aan. Op zoek naar zijn kist. De 
pelgrim is in tranen. ‘Mijn vrouw en kinderen 
lijden aan de Rode Loop. Daarom ben ik op 
weg naar Sint Lucia, de beschermheilige die 
al meerdere mensen heeft genezen. Als gift 
nam ik een kist vol goud mee, maar verloor 
deze. Vertel me, beste man, alstublieft, dat u 
deze kist gevonden heeft.’ 

De smeekbede laat de Eerselnaar koud. Hij 
ontkent en bezweert opnieuw zijn onschuld: 
‘Als ik de kist heb, dan zal ik hier in vuur en 
vlam ronddwalen.’ De pelgrim vertrekt. Zon-
der kist. Zonder hoop. En de Eerselnaar? Die 
is rijk. Zo rijk dat hij nóg een stuk land koopt. 
Midden in de nacht wandelt hij zijn landgoed 
op. Daar verplaatst hij, in het diepste geheim, 
de heimelijke palen die zijn landgoed afba-
kenen. Hij fluistert zacht maar onafgebroken: 
‘Mijn land, mijn land, dit is mijn land.’ Als men 
goed luistert, kan men dit vandaag de dag 
nog steeds horen. En dan is zijn landgoed 
immens geworden. Iedereen moet dat weten! 
Daarom bouwt hij midden op de markt van 
Eersel een gigantisch kasteel. ‘Nu kan ieder-
een eindelijk zien hoe rijk ik ben!’ 

Zodra het kasteel af is, klopt er een mysteri-
euze pelgrim aan. ‘Ik lijd aan Rode Loop en 
gloei van de koorts. Mag ik alsjeblieft een 
slokje water?’ De Eerselnaar weigert zelfs dit 
simpele verzoek en gooit de pelgrim woest 
uit zijn kasteel. Wolken trekken samen. Er 
klinkt donder en bliksem. En plotseling vliegt 
het kasteel in brand. Het is de vloek van de 
pelgrim, die al eerder bedrogen was. Alles 
wat de Eerselnaar bezit, brandt af. Enkel de 
waterpomp op de Markt blijft fier overeind 
staan. En de zo hebberige man wordt ge-

grepen door de vlammen. Maar hij sterft niet 
echt. Voor straf moet hij voor altijd blijven 
‘gloeien’. Niet dood, niet levend...

Aan dit verhaal is een fietsroute gekoppeld van 
30 kilometer, die voert langs alle plekken die 
in de legende voorkomen. Start en Eindpunt is 
bij Natuurpoort Ter Spegelt, Postelseweg 88, 
Eersel. Bij www.visiteersel.nl vind je meer in-
formatie over de lokale producten die aan deze 
legende verbonden zijn en die voor nog meer 
beleving tijdens de fietstocht zorgen.

De Gloeiige
Het verhaal van de 
vervloekte landheer van Eersel

Hier in het Brabantse dorp Eersel, zo’n tweehonderd jaar geleden, hadden de mensen niet veel geld. Toch waren ze 
gelukkig en content. Op één man na. Hij was alleen. Zonder vrouw, kinderen en vrienden. Dat was niet zo gek ook. Want 
deze man had maar één droom: rijk worden...

ER OP UIT
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BLADEL - Na bijna een jaar repeteren zijn 
de musical kids uit Bladel en omgeving er 
klaar voor! De musical ‘Alles Overboord’  is 
te zien op 26 juni.

Een voorstelling voor groot en klein vol 
humor, zang en dans. Het verhaal; een groep 
mensen krijgt een gouden envelop omdat ze 
een cruise hebben gewonnen! Maar eenmaal 
op het schip blijkt niet alles te zijn zoals ze 
dachten… en dan komt er nog een storm met 
zwaar onweer… Kortom; een gevarieerde 
swingende musical.

En ben jij enthousiast geworden na het zien 
van deze show? Dan kun je je aanmelden 
voor de nieuwe repetities die na de zomer 
starten.

Kaartjes zijn vanaf nu te koop bij theater Den 
Herd. Wilt u telefonisch bestellen? Dat kan 
via nummer 06-51034019. De show start om 
15.00 op 26 juni dus mis het niet! 

Voor meer informatie, kijk op onze website

www.desdemonadance.nl

Alles Overboord!
Komische familiemusical

HAPERT - Het bleek een gouden greep van 
Kunst Adelt: Maestro. Zes prominente Ha-
pertenaren stonden op zaterdag 21 mei op 
de bok voor het harmonieorkest. Het werd 
een avond om nooit te vergeten. Van de 
overweldigende introductie op de muziek 
van ‘Also sprach Zarathustra’ tot en met 
de uitreiking van de gouden baton aan de 
winnaar van de spannende strijd.

Maestro is een serieuze strijd, maar het con-
cept laat veel ruimte voor gezelligheid in een 

ontspannen sfeer. Zo braken de interviews 
door Anneli Verhees in de Green Room de 
spanning. Ze stelde de deelnemers op hun 
gemak en zorgde voor de nodige lachsalvo’s. 
Ook de jury droeg bij aan de ongedwongen 
sfeer. De juryleden namen hun taak serieus 
en gaven opbouwende kritiek. Tactvol en 
deskundig, maar met de nodige luchtigheid: 
‘Het begin was in ieder geval gelijk - en al 
ontbrak er een stuk - het slot ook. En dat is 
het belangrijkste.’ 

Nadat de zes kandidaten in de eerste ronde 
hun uiterste best gedaan hadden, konden 
slechts drie talenten door naar de finale.  Kiet 
Engels, Harm Schilder en Hilde Scholtens  
kregen genoeg stemmen om nog een keer 
voor het orkest te mogen staan. Voor de 
drie afvallers (Ans Verdonschot, Wim van 
der Linden en Herwin Janssen) was het een  
teleurstelling, maar ze hadden deze uitslag 
wel verwacht. 

In de finaleronde dirigeerde elke maestro 
hetzelfde stuk: Abba Gold. Bekend, maar 
daarom niet minder moeilijk, met valkuilen 
en tempowisselingen. De verschillen tussen 
de dirigenten waren goed te zien en te horen. 
Na de laatste stemronde werd duidelijk dat 
pastoor Harm Schilder de meeste stemmen 
had gekregen van het publiek én het orkest. 
Onder daverend applaus nam hij dankbaar 
de gouden baton in ontvangst. 

Daar moest op gedronken worden. Peter 
Bons, als voortreffelijke presentator, sloot de 
muzikale avond af met ‘Proosten’ van Guus 
Meeuwis. (foto: Igor Fotografie)

Harm Schilder de winnaar 
van de gouden baton
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LANCERING FIFTH HOUSE BIJ ESTHETIQUEESTHETIQUE

Onze merken:

VILA | JANZEN | JULIETTE HAS A GUN | MARC INBANE | GIULIA SHOES | HOME SOCIETY | MIJN STIJL | WASPARFUM | LOULOU BAGS | 
COOLA | COSMEDIX | BEAUTYPILLOW | MY FLAME | ARTDECO | OBAG | MISTER MIARA | SCOTTISCH FINE SOAPS | MELANO | IXXXI | 
ELINE ROSINA | MY JEWELLERY | ALPHA-H | BELLABACI | LOVELI BOMB | VINOOS | KARMA | CHARMINS | ST. JAMES | BEARDPRIDE | 
FIFTH HOUSE | HARPER & YVE | KAYORI | IKKI | ROSEFIELD | BY JULIAN | IPANEMA | GIOSEPPO | BY LOFFS | PUR MINERALS| TAPPARFUM | 

CHILLYBOTTLES | AQUALICIOUS | ZAG BIJOUX | STUDEX | JJDK 

Loop eens binnen!

PASCALE DARIS, jaren bij van Woerkummode nu bij 
ESTHETIQUE lanceert samen met u als klant 
FIFTH HOUSE en andere mooie merken!  

Een uniek concept in Nederland. 

Burg. Magneestraat 24 | Bergeijk 

www.esthetiquebergeijk.nl

Esthetique

‘‘Passie voor Beauty”

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Er is de afgelopen twee school-
jaren wel wat veranderd op basisschool 
De Klimop in Reusel. Aan de kwaliteit van 
het onderwijs is gewerkt, ook al was die al 
goed. Op de Klimop geloven ze in blijvende  
ontwikkeling. Directeur Angela van den 
Boomen en leerkracht Christel Dona vertel-
len over de opening van het nieuwe Leer-
plein waar de nieuwe visie, de kernwaarden 
en het nieuwe beeldmerk van de school sa-
menkomen. Het leerplein vormt de centrale  
plek in de school waar kinderen uit alle 
groepen samenkomen en samenwerken. 

Visie
Twee jaar geleden aanvaardde Angela van 
den Boomen de functie van directeur. “Een 
van de eerste dingen die ik samen met het 
team ben gaan doen, is kijken of de visie de 
er lag nog paste bij deze tijd én bij de toe-
komst. Dat mondde uit in een visietraject en 
uiteindelijk hebben we met z’n allen vijf kern-
waarden geformuleerd waar het onderwijs op 
De Klimop aan moest voldoen. We gebruiken 
ze als kapstok voor onze lessen, activiteiten 
en uiteindelijk ook voor de inrichting van 
onze school. Kansen, samen, plezier, groei en 
welkom zijn de vijf kernwaarden die centraal 
zijn komen staan. Elk woord heeft een eigen 
kleur in ons beeldmerk en diezelfde vijf kleu-
ren komen ook weer terug in de school. Het 
nieuwe beeldmerk symboliseert een kind dat 
de vijf kernwaarden omhooghoudt. Het kind 
staat stevig op een brede basis die we samen 
met de kinderen en hun ouders vormgeven.” 

Leren presenteren
De grootste verandering ín de school is de hal. 
“Ja”, zegt Angela. “Vroeger was het een hal, nu 
is het een Leerplein. Het is de plek waar we 
met plezier samenkomen.” Christel vult aan: 
“Op maandag houden we hier de weekope-
ning en mag steeds een andere groep zich 
presenteren. Ze laten op hun eigen manier 
zien door een presentatie op het podium wat 

ze de afgelopen tijd gedaan en geleerd heb-
ben. Het grote voordeel van deze weekope-
ning is, dat leerlingen al op jonge leeftijd leren 
zich te presenteren. We horen terug van het 
middelbaar onderwijs dat ze merken dat het 
kind op De Klimop heeft gezeten. Die kennen 
minder angst voor groepen en voelen zich 
meestal redelijk comfortabel op een podium. 
Daarnaast leren ze goed naar elkaar luiste-
ren en leren ze elkaar goed kennen. Iedereen 
wil aandacht voor hun presentatie en dus 
gedragen ze zich als een fijn publiek als ze 
zelf niet aan de beurt zijn. In de pauzes spe-
len de groepen 3 t/m 8 samen op ons open 
schoolplein; leeftijdsverschil speelt geen rol 
bij het samenspelen.” De kinderen van groep 
1-2 spelen veilig aan de achterkant van het 
schoolgebouw en zien daar de paarden in de 
wei lopen. 

Een boom opzetten
Die ‘hal’ dus, daar moest wat mee. Angela: 
“We hebben alle collega’s gevraagd om een 
moodboard te maken en net te doen alsof 
het budget onbeperkt was. Geen remmin-
gen, geen voorbehoud. Ook aan leerlingen 
en hun ouders hebben we gevraagd wat ze 
belangrijk vonden. Zó grappig om te zien dat 
bijna iedereen met een boom op de proppen 
kwam. Er móest dus een boom komen in het 
nieuwe Leerplein. Zo mooi die symboliek: 
stevig in de grond, bescherming en veiligheid 
biedend, groen en rustgevend zijn. Nou, de 
boom is er gekomen hoor. Net als een prach-
tige moswand: heel groen, natuurlijk en goed 
voor de akoestiek. De kleuren groen en blauw 
voeren de boventoon en worden afgewisseld 
met warm geel.”

Op eigen niveau leren
Alle kinderen zijn welkom bij De Klimop want 
het onderwijs is zo ingericht dat differentiatie 
belangrijk is. Er is aandacht voor ieder kind 
op zijn eigen niveau maar wel zoveel moge-
lijk in de eigen groep. Angela: “Wij kiezen 
bewust niet voor grote ruimtes waar grote 
aantallen leerlingen door elkaar les hebben. 

Te veel prikkels en die hebben ze al genoeg in 
het dagelijks leven. We bieden graag de vei-
ligheid en rust van het eigen klaslokaal waar 
je in de kleine groepen – de meeste van onze 
groepen hebben 20 leerlingen – elkaar kunt 
helpen. De instructies verlopen bij ons via het 
GRIMM-instructiemodel. We werken volgens 
het principe ‘Ik, wij, jullie, jij’ en dat werkt voor 
onze leerlingen en leerkrachten. We kijken 
naar de individuele ondersteuningsbehoef-
ten van het kind, anticiperen op de verschil-
len tussen de leerlingen en leren ze om zich 
te concentreren en elkaar te helpen.”

Feestelijke opening Leerplein
Op woensdag 25 mei was het een vrolijke 
dag in Reusel want het leerplein van De Klim-
op werd feestelijk geopend. Christel: “Het 

was fijn dat we eindelijk weer eens mensen 
mochten ontvangen in de school. Veel ouders 
hadden de veranderingen in het gebouw nog 
niet eens gezien. Vooral op de kijkavond was 
het gezellig druk. De leerlingen zijn trots op 
hun ‘nieuwe’ school. Van elke klas mocht één 
leerling ’s morgens een lintje doorknippen en 
was er na een welkomstwoord van Angela 
een leuke goochelshow. Natuurlijk werd er 
ook getrakteerd. We pakten een kans om een 
feestje te vieren, dat deden we samen, we 
hadden plezier, de saamhorigheid groeide en 
iedereen voelde zich welkom. Wij voelen dat 
deze kernwaarden precies omschrijven waar 
we voor staan op OBS De Klimop en dat is 
een heel goed gevoel.”

www.obsde-klimop.nl

Opening Leerplein symboliseert 
nieuw tijdperk
Basisschool de Klimop herschrijft visie waarin vijf kernwaarden als leidraad fungeren

Op woensdag 25 mei was het een vrolijke dag in Reusel want het leerplein van De Klimop werd feestelijk geopend. Christel: 
“Het was fijn dat we eindelijk weer eens mensen mochten ontvangen in de school. Veel ouders hadden de veranderingen 
in het gebouw nog niet eens gezien. Vooral op de kijkavond was het gezellig druk. De leerlingen zijn trots op hun ‘nieuwe’ 
school. Van elke klas mocht één leerling ’s morgens een lintje doorknippen en was er een leuke goochelshow.”

EDUCATIEF
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... veel zitten heel 
slecht voor je is? 

Het wordt wel het 
‘nieuwe roken’ 

genoemd. 

Je veroudert sneller, 
je stofwisseling 

vertraagt en je hebt 
veel meer kans op 

depressieve gevoelens.

Door elke 20 minuten 
even op te staan kun je 
deze eff ecten al fl ink 

vertragen.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor Hulp in Nood voor de financiële 
bijdrage die wij hebben ontvangen voor onze gasten van 
Samen aan Tafel. Elke tweede woensdag van de maand 
koken wij voor alleenstaande 65-plussers in Den Tref in 
Hapert. Wij zijn heel blij met deze bijdrage en blijven onze 
gasten verwennen met heerlijke maaltijden.

Namens de Pollepels

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

Een duim omhoog voor Theo en Eveline Lavrijsen voor het leuke en leerzame uitstapje naar de 
aardbeienkassen. Heel erg bedankt!

Namens de kleuters van BS de Leilinde, Reusel

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog
de

 d
ui

m

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl

Kienen in Bladel
Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 2 juni  een 
kienmiddag. Deze wordt gehou-
den van 13.30 tot ongeveer 16.00 
uur in De Schouw, Emmaplein 2 in 
Bladel. 

U kunt voor informatie altijd contact 
opnemen met Marij Jansen. telefoon 
06 29183248.

Iedereen is van harte welkom. 

GEZOCHT
Trainers 

JO15-2 en 
JO17-2 

seizoen ‘22-’23
Voor het begeleiden en trainen van 
Hapert JO15-2 en JO17-2 zijn we op 
zoek naar 2 trainers om jongeren het 
voetbalspel beter te leren kennen.

Wat heb je nodig?
• Ervaring met voetbal
• Kindgerichte instelling
• Geduldig en rustig karakter
• Enthousiaste en positieve houding

Wat bieden we je?
•  Plezierige en dynamische (voetbal)-

omgeving
•  Begeleiding door Technisch Commissie
•  Mogelijkheden voor het volgen van 

trainingscursussen

Interesse?
Mocht je geïnteresseerd zijn of meer 
informatie willen hebben, dan kun je 
contact opnemen met Bernard van de 
Hurk (tel. 06-20031927).

in de regio

DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

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

Vessemse zijde.

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.
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Seniorenvereniging Bladel is dringend op 
zoek naar:

-  Een Penningmeester, want zonder de 
verwerking van inkomsten en uitgaven zijn 
geen activiteiten mogelijk. Ben jij secuur en 
financieel onderlegd? Dan zoeken we jou!

-  Werkgroepleden Financiën. Ter onder-
steuning van de penningmeester zoeken we 
enkele vrijwilligers die een sub-taak op zich 
willen nemen. De penningmeester is eind-
verantwoordelijk.

Meer informatie bij Piet Hendriks, secretaris, 
0497-385061 of paw.hendriks@hetnet.nl

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

Het DigiTaalhuis helpt bij het verbeteren 
van bijv. lezen, schrijven, rekenen en digitale 
vaardigheden en zoekt hiervoor vrijwilligers: 

-  Spreekuur Digitaalhuis Bibliotheek Bladel 
op dinsdag en donderdag van 14.00-15.00 
uur.

-  Spelbegeleiders Escape-koffer die be-
langstellenden laten ervaren hoe het is om 
te leven met laaggeletterdheid. 

-  Razende reporter die in woord en beeld 
laat zien wat het DigiTaalhuis doet en on-
derneemt.

-  Digitaalmaatje die iemand helpt bij het ge-
bruik van een computer, tablet en/of smart-
phone.

-  Ondersteuner Taallessen NT2 speciaal 
gericht op nieuwe Nederlanders of inburge-
raars. In Bergeijk op maandagavond en in 
Bladel op woensdagmiddag.

Info bij Macha Mathijssen, tel. 06-33590936 of 
mail m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl  
of Maartje Heusschen, tel. 06-15693776 of 
mail m.heusschen@bibliotheekdekempen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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

HOOGE MIERDE - Terug van weggeweest! 
Korfbalvereniging DDW organiseert dit 
jaar voor de 10e keer de Wandel-3-daagse  
in Hooge Mierde. Dit zal plaatsvinden op 
15, 16 en 17 juni. Je kunt kiezen om per dag 
5 of 10 km te lopen via een toeristische 
route door het dorp en omgeving. De start 
zal dagelijks plaatsvinden tussen 18.00 en 
19.30 uur, vanaf sportpark de Leeuwerik. 

Op vrijdag 17 juni zal er een feestelijke intocht 
plaatsvinden, waarbij de deelnemers onder 
muzikale begeleiding om 20.00 uur van het 
Myrthaplein naar het sportpark zullen lopen, 
toeschouwers zijn hierbij van harte welkom! 

Vanwege deze intocht zijn de starttijden op 
vrijdag aangepast: de 10 km kan starten vanaf 
17.30 uur, de 5 km kan starten vanaf 18.30 uur, 
zodat alle lopers om 20.00 uur aanwezig zul-
len zijn op het Myrthaplein. 

Het startgeld bedraagt € 6,00 voor drie dagen 
of € 2,50 per dag. Het is ook mogelijk om één 
of twee dagen mee te lopen. Kinderen onder 
de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding 
van een volwassene (18+) deelnemen. Tij-
dens het lopen adviseren wij het dragen van 
een fluorescerend hesje. Wij hopen ook dit 
jaar op een grote opkomst, dus zorg dat je 
erbij bent!

Wandel-3-daagse in Hooge Mierde
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                                                   Informatieavond 

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit op 
woensdag 1 juni om 19.30 uur in gemeenschapshuis Den Tref te Hapert

Het nieuwe college stelt zich voor
Het op 12 mei geïnstalleerde nieuwe college van de gemeente Bladel stelt zich voor en 
geeft een toelichting op de portefeuilleverdeling. En, hoe ziet het nieuwe coalitie akkoord 
er inhoudelijk uit? Wat zijn daarin de belangrijkste specifieke plannen voor de kern 
Hapert? En wordt daarmee een antwoord gegeven op wat er in ons dorp leeft?

Ook na de aanstaande opening van de nieuwe MFA “Hart van Hapert” staat er nog een 
aantal grootschalige ontwikkelingen voor Hapert op stapel. Voorbeelden daarvan zijn: 

•  De uitwerking van de nieuwe stedenbouwkundige visie met o.a. de herinrichting van 
de vrijkomende locaties van Den Tref en van het Palet alsmede de inkleuring van de 
verkeersafwikkeling en het parkeervraagstuk in het centrum. 

•  Het daadwerkelijk oplossen van de nijpende woningbehoefte, op korte en lange termijn, 
met groot- en kleinschalige in- en uitbreidingslocaties. 

•  De veilige herinrichting van de Oude Provincialeweg alsmede van de N284 en het 
gemeenschappelijke knelpunt daarbij; de kruising bij Van Mossel.

Zeer belangrijke thema’s voor Hapert, mooie uitdagingen voor het nieuwe college!

De aanwezigen worden tijdens de bijeenkomst volop in de gelegenheid gesteld om vragen 
te stellen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Bestuur Georganiseerd Burger Overleg Hapert

                                                   

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

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

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

ging. Het abonnement vervalt automatisch 
op 1 september 2022.

Men heeft tijdens deze zomerperiode met de 
tijdelijke ledenpas toegang tot het tennispa-
viljoen en kleedkamervoorzieningen en dient 
men digitaal een tennisbaan te reserveren via 
het KNLTB reserveringssysteem. Zomerleden 
dienen zich te houden aan de reglementen 
van onze tennisvereniging.

Prijzen zomerlidmaatschap: senior € 35,00 
en junior (t/m 17 jaar) € 20,00. Contributie via 
eenmalige automatische afschrijving.

Voor meer informatie en aanmelden ga naar 
de website. We wensen alle (zomer)leden 
veel speelplezier op onze tennisbanen!

www.dekemphanen.nl/zomerlid-worden

Tennisvereniging LTC de Kemphanen 
biedt weer zomerlidmaatschap aan

REUSEL - Onderlinge Hulp Reusel, voor-
heen TBC-comité, is al sinds jaren een be-
grip in de Reuselse gemeenschap. Opge-
richt direct na de oorlog toen TBC nog een 
echte volksziekte was en we toendertijd 
vele mensen financieel konden ondersteu-
nen die door deze ziekte geveld werden. 
In de loop der jaren is onze hulpverlening 
breder geworden mede omdat TBC onder 
controle was en we daardoor onze hulp-
verlening op meerdere gronden konden 
inzetten.

Onze middelen verkregen we altijd rond Reu-
sel kermis door onze huis-aan-huis loterij en 
door 4 dagen met onze tent en rad van avon-
tuur op de kermis te staan en loten te verko-
pen. Hier hebben we altijd heel veel steun 
ondervonden van de Reuselse bevolking, 
waarvoor onze oprechte dank.

Helaas hebben we de laatste 5 à 10 jaren ge-
merkt dat de verkoop en snelheid daarvan op 
de kermis terugliep, doordat er minder men-
sen op het kermisterrein aanwezig zijn. Voor-
al de oudere jeugd komt niet meer op het ker-
misterrein. Was het vroeger zo dat we rond 
23.00 uur moesten zeggen dat we ophielden, 
constateerden we dat het de laatste jaren 

steeds moeilijker werd om na 21.00 uur nog 
loten te kunnen verkopen en dat men moest 
wachten om de serie te kunnen draaien. Ook 
is ons ledenbestand uitgedund en aan het 
vergrijzen. Momenteel kent onze vereniging 
nog maar 11 leden, waardoor het ook steeds 
moeilijker werd om de dagdelen tijdens de 
kermis voldoende bezet te krijgen.

Ook corona heeft er geen goed aan gedaan 
en hebben we in 2020 en 2021 noodgedwon-
gen niet op de kermis kunnen staan. Boven-
staande heeft ons aan het denken gezet en 
helaas hebben we het besluit moeten nemen 
om niet meer aanwezig te zijn met onze tent 
en rad van avontuur op Reusel kermis.

Het is niet alleen maar kommer en kwel want 
gelukkig constateren we dat onze huis-aan-
huis loterij wel goed loopt en deze willen 
we, als we tenminste voldoende vrijwilligers 
hebben om in alle wijken (Reusel breidt ook 
steeds verder uit) de loten verkocht te krijgen, 
wel handhaven. Hier komt in de loop van juni/
juli nog publicatie over.

Als leden en bestuur betreuren we deze be-
slissing maar we moeten de praktijk ook onder 
ogen willen en durven te zien. We willen ieder-
een heel hartelijk bedanken voor de (geldelij-
ke) steun die we altijd ontvangen hebben op 
Reusel kermis en spreken de hoop uit dat we 
met de huis-aan-huis verkoop van de loten op 
uw sympathie mogen blijven rekenen.   

www.onderlingehulpreusel.nl
info@onderlingehulpreusel.nl

Geen tent en rad van avontuur 
meer van Onderlinge Hulp 
Reusel op Reusel kermis!

LOKAAL
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 Ruim assortiment scheerapparaten
Philips/Braun

Ook voor reparaties, vervanging van de scheerkoppen
 en het nakijken van uw scheerapparaat.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Door Renate Pijnenburg

NETERSEL - Wielrenners opgelet: Presto 
Pedale gaat weer van start. Een ludieke 
race voor liefhebbers van dikke banden en 
een serieuze koers voor recreanten, ama-
teurs en masters. Dat alles gaat plaats-
vinden op 7 juni in Netersel; dinsdag met 
de kermis. Organisator Wim Vissers heeft 
alles geregeld en kan niet wachten om het 
eerste startsein te mogen geven.

Hoe moest het ook alweer?
“Als ik nog maar weet hoe het moet, iets or-
ganiseren”, lacht Wim bij aanvang van het 

gesprek. “We hebben twee jaar niks kunnen 
doen. Daarom ben ik zo verschrikkelijk blij 
dat we weer mogen. We hebben de draai-
boeken maar weer uit de kast gehaald, daar 
staat veel informatie in.” Hij straalt omdat ‘zijn’ 
koers weer door kan gaan. “Ik doe het niet al-
leen hè”, waarschuwt Wim. “De organisatie is 
in handen van TC Netersel en ik vind het fijn 
daar deel van uit te mogen maken. We ver-
wachten veel deelnemers; de eersten zijn al 
ingeschreven. Omdat er de laatste jaren niet 
veel koersen zijn geweest, staan de renners 
te trappelen. Die in Netersel staat goed be-
kend en daarom zullen er veel renners hun 
prestaties willen meten.”

Dikke bandenrace
De hele dag is het wielerspektakel in het Ne-
terselse. “Om half één ’s middags beginnen 
we met de dikke bandenrace voor de jeugd. 
Al in het begin van het schooljaar hebben we 
dat op de schoolkalender laten zetten en we 
verwachten eigenlijk dat alle leerlingen mee 
zullen doen. Ook de kleuters ja. Misschien op 
loopfietsjes of een traptractor maar dat mag. 
Leerlingen van groep 1/2 rijden één rondje 
door het dorp en dan loopt het op met het 
klimmen der schooljaren. Groep 8 moet acht 
rondjes rijden. Voor zover wij weten doen alle 
leerlingen mee en dus wordt het druk want er 
hebben nog nooit zoveel kinderen op school 
gezeten als nu.”

Presentatie en sponsoring
Dat de dikke banden race voor de jeugd seri-
eus genomen wordt in Netersel, blijkt uit het 
feit dat Rien van Horik de presentatie zal ver-
zorgen. “Hij doet dat zo leuk, hij was vroeger 
zelf schoolmeester en hij weet precies welke 
vragen hij moet stellen. En hij heeft natuurlijk 

veel verstand van wielrennen want hij pre-
senteert bijna alle grote koersen in het land. 
We zijn echt vereerd dat hij bij onze wedstrij-
den ook wil speakeren.” Ook een sponsor is 
gevonden; alle kinderen die meedoen, krijgen 
een shirt van Jumbo/Visma. “Dan voelen ze 
zich allemaal prof voor eventjes”, lacht Wim. 
“Ook geven zij ons de medailles. Dat is toch 
een mooi gebaar van een bedrijf dat mee-
doet in de hoogste regionen van het wielren-
nen? Wie weet komt de volgende kopman of 
-vrouw van Jumbo/Visma wel uit Netersel, 
ontdekt tijdens de Presto Pedale.”

Hard fietsen en lol maken
De avond is gereserveerd voor de koers voor 
volwassenen. “We beginnen met de dikke 
banden race voor dames en heren. Dames 
rijden twee rondes van 3 kilometer, heren 
drie rondes. Doorgaans rijden er ongeveer 
zestig renners mee en zeker de eerste twin-
tig gaan voor de overwinning. De rest doet 
het voor de lol. Ze verkleden zich, pakken 
een biertje aan dat nabij start/finish wordt 
aangeboden en hebben vooral heel veel lol. 
De ludieke prijzen zoals de ‘bergprijs’ voor 
wie het hardst de drempels op fietst, blijft 
gehandhaafd en zo zijn er nog een paar ca-
tegorieën waar je graag in wilt winnen. Het 
gaat nergens om maar een lol dat de deel-
nemers hebben! En dat is toch het belang-
rijkst? ‘s Avonds in het café bij de prijsuitrei-
king is het groot feest.”

Serieus koersen
Om 19.30 uur is het tijd voor de 60 kilome-
ters van de recreanten, de amateurs A/B en 
de masters. “Dan wordt er echt serieus ge-
koerst”, weet Wim. “Met een snelheid van 
gemiddeld 45 km/u ligt de lat hoog om bij 
te kunnen benen. Ter vergelijking: de recre-
anten van de Toerclub die elke week voluit 
willen gaan, rijden gemiddeld 38 km/u. Da’s 
ook al snel, kan ik je zeggen. Als je dat 60 km 
vol moet houden, dan kun je wat. Dat maakt 
deze koers mooi om naar te kijken. Gelukkig 
is het parcours nog intact. Er is sprake van 
een aanstaande renovatie van De Hoeven, de 
kinderkopjes moeten worden aangepakt. De 
gemeente is zo meewerkend geweest om de 
werkzaamheden pas ná de koers te starten. 
Daar zijn we blij mee want anders hadden we 
dit jaar een groot probleem gehad. De ren-
ners rijden al jaren hetzelfde rondje, die kun 
je niet ineens een andere kant opsturen, dan 
verdwalen ze.” 

Wim lacht hard en weet dat het ook dan goed 
was gekomen, maar hij is blij dat er eindelijk 
weer een nieuwe Presto Pedale organiseren 
kan worden. “Eindelijk weer wat reuring in 
het dorp.”

Opgeven voor de Dikke Banden Race kan bij 
Rick Michiels, tel. 06-31994812. Meer info zie: 

www.tcnetersel.nl

Wielerkoers Presto Pedale weer van start
Serieuze wielrennerij afgewisseld met ludieke Dikke Banden Race

De avond is gereserveerd voor de koers voor volwassenen. Wim: “We beginnen met de dikke bandenrace voor dames en 
heren. Dames rijden twee rondes van 3 kilometer, heren drie rondes. Doorgaans rijden er ongeveer zestig renners mee 
en zeker de eerste twintig gaan voor de overwinning. De rest doet het voor de lol. Ze verkleden zich, pakken een biertje 
aan dat nabij start/finish wordt aangeboden en hebben vooral heel veel lol. De ludieke prijzen zoals de ‘bergprijs’ voor wie 
het hardst de drempels op fietst, blijft gehandhaafd en zo zijn er nog een paar categorieën waar je graag in wilt winnen.”

Dikke banden race

SPORTIEF

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer
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zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

ZA. 28 T/M DI. 31 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde.

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 Spiegeneugten, De Profsporters en 
MABO, Bladel. Tijd: 10.00-14.00 uur. 
De deelnemers zijn te herkennen aan 
ballonnen in hun tuin.

ZOMERKRIEBELS
Locatie: Beerze Brouwerij (tuin), 
Jan Smuldersstraat 24A, Vessem. 
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 5,00 (t/m 12 jaar 
gratis). Bourgondische middag voor het hele 
gezin met vrolijke muziek van Hillbilly Hayride 
en De Zjoem.

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 11 JUNI
ZONDAG 12 JUNI 

DEMODAGEN 
VZW DE GRENSLANDTREKKERS
Locatie: huifkarverhuur de Roesthoef, 
Polderstraat 6, Arendonk. Tijd: 11 juni 
12.00-18.00 uur, 12 juni 10.00-18.00 uur. 
Entree: € 2,50 (tot 12 jaar gratis). 
Jaarlijkse oldtimershow van tractoren, 
auto’s, bromfietsen, brandweer en 
ambachten. Thema: Fiat Same.

ZONDAG 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: centrum 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.

ZA. 25 T/M DI. 28 JUNI

KERMIS HOOGELOON
Locatie: centrum Hoogeloon.

ZONDAG 26 JUNI

GARAGESALE BLADEL
Locatie: BV d’Ouwe Toren, Bladel.
Tijd: 10.00-14.00 uur. 
Naast de gezellige garagesale is ook 
speeltuin De Hofstad deze ochtend open!

ZATERDAG 2 JULI

100%BLAAL
Locatie: Markt van Bladel. Aanvang: 19.00 uur.
Gratis entree. Een avond vol gezelligheid met 
ludieke lokale optredens, samen met de band 
Driven.

ZA. 2 T/M DI. 5 JULI

KERMIS HOOGE MIERDE
Locatie: centrum Hooge Mierde.

DINSDAG 26 JULI 
T/M VRIJDAG 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.

ZONDAG 25 SEPTEMBER

STREETRACE VESSEM
Locatie: centrum van Vessem. Tijd: 10.00 uur.
Gratis entree. Streetrace voor kids, funklasse
en wedstrijdklasse. 

EventsEvents
theatertheater

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2022-2023

De kaartverkoop voor het nieuwe 
theaterseizoen is gestart. De theatercom-
missie is er in geslaagd een gevarieerd 
programma samen te stellen. De eerste 
optredens staan gepland en worden in 
de komende periode aangevuld met veel 
bekende en gewaardeerde namen.

Kaarten voor het theaterprogramma kunt 
u online bestellen op onze website. Vanaf 
een half uur voor aanvang van iedere 
voorstelling, zijn kaarten ook te koop in 
Den Herd (zolang de voorraad strekt).

Benieuwd wat er op het programma 
staat? Bekijk op www.denherd.nl het 
volledige theaterprogramma 2022-2023 
en bestel direct je kaarten!

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2022-2023

‘t Schouw programmeert ongeveer 20 
voorstellingen per seizoen en bedient 
daarmee gemiddeld circa 5000 bezoe-
kers per jaar.

De programmering kenmerkt zich als 
een kleine zaal programmering, met 
ruimte voor bijzondere (minder commer-
ciële) pareltjes van de Nederlandse en 
internationale podiumkunsten.

Het programma voor het komend sei-
zoen is in voorbereiding. Voor reserverin-
gen en informatie zie: www.tschouw.nl
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Samen maken we 
de regio een 
beetje duurzamer! 
Rabobank helpt maatschappelijke gebouwen 
verduurzamen met zonnepanelen
Johan van de Louw feliciteert, namens de coöperatieve Rabobank, VV Terlo! Zij kregen de meeste 
stemmen en ontvangen daarmee een bijdrage voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Ook 
vv EFC Eersel en M.H.V. DVS kunnen met een bijdrage van Rabobank aan de slag met het verduurzamen 
van hun gebouwen. 

Als lid van Rabobank beslis je mee welke maatschappelijke initiatieven we ondersteunen. "Dat is toch 
geweldig dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren om de regio waar ik woon iets groener te 
maken" aldus Johan Bos, lid van Rabobank. Is jouw club ook bezig met o.a. verduurzaming en kun je 
daar wel wat hulp bij gebruiken? Meld dan nu jouw club aan voor de Rabo ClubSupport stemcampagne 
2022 (rabobank.nl/leden/clubsupport). Goed voor jou & goed voor jouw omgeving!  

NETERSEL - 21 mei 2022 mag als datum 
bijgeschreven worden in de geschiedenis 
van Netersel, haar Poporkest PUUR maar 
zeker ook bij het Neterselse toneelgezel-
schap Pardoes. Nog niet eerder werden 
popmuziek en toneel in Netersel verenigd 
en er mag worden vastgesteld dat deze 
combinatie zeer succesvol is en ongetwij-
feld nog zijn vervolg zal krijgen.  

Op deze zonnige zaterdagavond waren en-
kele honderden liefhebbers getuige van een 
volledig nieuw en ook nog gratis optreden 
van PUUR en Pardoes die beide na ruim twee 
jaar eindelijk weer een opvoering konden 
geven ‘in eigen huis’. In tegenstelling tot eer-

dere jaren was niet de Brink als locatie geko-
zen, maar voor een perceel 100 meter verder-
op aan de Latestraat. Het door veel bomen en 
groen omrande veld weerspiegelde perfect 
het thema van deze avond: Puur-Natuur. In 
totaal 5 acteurs verpersoonlijkten in schit-
terende kleding de vier elementen Aarde, 
Vuur, Water en Wind, waarbij de vijfde acteur 
de verhaallijn voordroeg. Ook alles wat door 
PUUR ten gehore werd gebracht, vond een 
plek in dit thema. 

Het optreden onder leiding van dirigent Rolf 
Rombouts en de bijna 30 muzikanten, werd 
ondersteund door een spectaculaire lichtshow. 
Er werd genoten van maar liefst 20 verschillen-

de nummers waarbij vier zangers weergaloos 
hun individuele en gezamenlijke talenten met 
het publiek konden delen. Vertrouwd op het 
podium zijn intussen Toon Bressers (zelf uit 
Netersel), Maud van Limpt en twee nieuwko-

mers Ruud Kneefel en Annemiek Couwenberg, 
ook uit Netersel. Ook enkele tientallen kinde-
ren uit Netersel verschenen op het podium 
om gezamenlijk het nummer ‘The Lion Sleeps 
Tonight’ te ondersteunen met hun akoestische 
bijdrage en niet te vergeten de aller breedste 
glimlachen. Als spetterend einde van het op-
treden volgde het nummer  ‘Iedereen is van de 
Wereld’ van The Scene. 

Halverwege de show werd de gelegenheid 
te baat genomen om maar liefst 3 PUUR-
jubilarissen te feliciteren en aan hen het 
PUUR-speldje uit te reiken. Allereest Maud 
van Summeren, nu 12,5 jaar bij PUUR. Daar-
na Anne-Wil Vissers die intussen al 25 jaar lid 
is en tenslotte Wim Michiels met zelfs 50 jaar 
muzikale ervaring binnen PUUR! Wim werd 
geheel verrast door de huldiging, ook omdat 
hij in de rol van voorzitter doorgaans precies 
weet wat er gebeurt binnen PUUR. Deze keer 
echter niet en zo kregen zowel Wim als de 
andere twee jubilarissen het applaus dat ze 
verdienen.

Netersels optreden van 
Poporkest PUUR en 
Toneelgezelschap Pardoes

Wim Michiels Anne-Wil Vissers Maud van Summeren
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

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

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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EERSEL - In navolging op de drukbezochte  
buitenevenementen vorige zomer heeft 
het Kempenmuseum aan de Kapelweg in 
Eersel ook deze zomer weer een drietal 
speciale activiteiten op de rol staan.

Zondag 12 juni staat er een heuse catwalk 
opgesteld waarop vrijwilligers van het mu-
seum kleding uit de jaren ‘60 van de vorige 
eeuw zullen showen: pettycoats, minirokjes, 
plateauschoenen.... Het komt allemaal voorbij 
en de presentatie is in handen van speaker 

Jan Honings. De kookclub verzorgt een proe-
verij en er is live muziek van de band Back to 
the Roots. In het Smokkelkot staan de minia-
tuur-kermisattracties uit de jaren ‘60 van Joep 
Bullens opgesteld. U waant zich met de mo-
deshow, live muziek en de kermisattracties in 
de jaren ‘60.

Zondag 10 juli heeft het museum een Vlaam-
se Middag op het programma staan. Een 
aantal oud-leden van het in de jaren ‘70 in de 
Kempen wereldberoemde Houdoe brengt die 
middag Vlaamse en Brabantse volksmuziek 
en Kempische voordrachten. Houdoe-man-
nen van het eerste uur, Frits van Sambeeck, 
Frank van Ham en Jos Roymans, worden mu-
zikaal bijgestaan door Gerard Kavelaars en 
Jeroen Geelen. Ook Anderszum uit Reusel, 
bekend van KempenTV, komt die middag en 
speelt grens- en caféliedjes en Vlaamse mee-
zingers. Uiteraard staan er een aantal typisch 
Vlaamse gerechten op de menukaart en staat 
het Vlaamse bier koel.

Zondag 14 augustus wordt op de beugelbaan 
van het museum het open Kempenmuseum 
beugelkampioenschap gehouden. Inschrijven 
hiervoor is nog mogelijk. De muziek wordt 
deze middag verzorgd door Wasserij Steen-
sel, die ook vorig jaar een geweldige muzikale 
middag verzorgde in de museumtuin.

Alle drie de middagen beginnen om 13.00 
uur en de entree is € 3,00. Kempenmuseum 
de Acht Zaligheden ligt aan de Kapelweg 2 
in Eersel. Voor meer informatie en inschrijven 
voor het beugelkampioenschap kan worden 
gebeld naar 0497-515649 en gemaild naar  
receptie@kempenmuseum.nl.

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

ER OP UIT

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

 KOOPZONDAG 29 MEI
‘BLADEL ON WHEELS’

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Drie speciale activiteiten 
bij het Kempenmuseum

HOOGE MIERDE - Op zondag 17 juli gaan 
sport en ontspanning in perfecte harmonie 
samen tijdens de eerste editie van het Fit 
Festival op de Spartelvijver in Hooge Mierde.

Een dag waar een balans kan worden gezocht 
tussen sport en ontspanning. In samenwerking 
met diverse sportscholen uit de buurt worden 
er sportlessen op het schitterend gelegen ter-
rein bij de Spartelvijver aangeboden. Zo kun-
nen de bezoekers onder meer deelnemen aan 
yoga en boksclinics, sportlessen én is er zelfs 
een koude training, waarna de deelnemers in 
een ijsbad van slechts 3 graden stappen. 

Het doel van dit evenement is om lokale 
partijen een podium te bieden met hun aan-
bod op het gebied van sportieve activiteiten. 
Naast het sporten is het voor de deelnemers 
natuurlijk fijn om te kunnen ontspannen, ook 
daar is aan gedacht. Op een mini-market 
worden er diverse hapjes en drankjes aan-
geboden; denk aan een zomerse cocktail en 
een verfrissend ijsje. Ook zijn er voldoende 
opties voor de lunch, wederom in samenwer-
king met lokale partijen. Daarnaast hebben 
we verschillende standjes op de mini-market 
met accessoires en verzorgingsproducten. 
Daarmee beschikken de deelnemers over 
meer dan voldoende mogelijkheden om zich 
optimaal te vermaken.

Samen zorgen we er voor dat de eerste editie  
van het Fit Festival er één wordt om nooit  
te vergeten! Jij bent er toch ook bij? Koop je 
tickets op 

www.fit-festival.nl

1e editie 
Fit Festival op 
de Spartelvijver

Uniek tuinconcert
in Hapert

Zondag 10 juli 
met lokale muzikanten 

Kaartjes:
06 36 45 21 00

Op kermismaandag 30 mei vindt de Lage 
Mierdse kermiskoers plaats. Lees meer op 
www.ready2race.teamjumbovisma.nl. 

Tijdens het evenement rijdt de streekbus van 
Arriva (lijn 143) via een omleiding en zijn on-
derstaande wegen afgesloten:
-  Einde Hoogemierdseweg (t.h.v. kerk Lage 

Mierde)
- Kruising Draaiboom/Eviestraat
- Richelpad
- Seradellehof
- Kruising Bernardusweg/Richelpad
- Kruising Kloosterstraat/Dorpsplein
- Broekkant

Maandag 30 mei kermis-
koers Lage Mierde
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Melden locaties nesten 
eikenprocessierups
Vanaf eind mei zullen de eerste rupsen weer 
gesignaleerd worden. Mocht u nesten aantreffen, 
dan kunt u dit melden via het meldsysteem 
(www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/bladel) van de 
gemeente Bladel. Graag 
duidelijk de straat en plaats 
vermelden waar de rupsen 
zich bevinden. Dit kunt u 
doen door bijvoorbeeld het 
nummer van de dichtst-
bijzijnde lantaarnpaal of 
huisnummer te vermelden. 
Ook is het fijn als er een 
telefoonnummer bij staat. 
De meldingen worden 
verzameld en via een 
bepaalde route afgehan-
deld. Dit om de 
werkzaamheden zo effectief mogelijk uit te kunnen 
voeren. Er wordt gewerkt met meerdere teams. 
Kwetsbare locaties zoals sportparken, speelterreinen 
en scholen, krijgen voorrang om de voortgang te 
garanderen. Het zou dus kunnen dat een melding 
niet meteen wordt afgehandeld.

Nesten laten zitten
Nesten die hoger in een boom zitten en daardoor 
minder makkelijk te verwijderen zijn, worden niet 
verwijderd. Dit geldt ook voor nesten die niet of 
nauwelijks overlast veroorzaken. Deze nesten worden 
namelijk gebruikt door insecten zoals zweefvliegen 
en sluipwespen. Deze insecten zijn vijanden van de 
eikenprocessierups. Ze leggen eitjes in de rupsen 
waardoor de rups dood gaat. Ook de bermen 
worden op een andere manier beheerd. Dit om er 
voor te zorgen dat er plantenleven ontstaat waar 
voedsel te vinden is voor dit soort insecten. Zo 
zorgen we er voor dat er een natuurlijk evenwicht 
ontstaat tussen de eikenprocessierups en zijn 
vijanden.

Gezondheidsklachten
In de zomermaanden kunnen in eikenbomen nesten 
zitten van de eikenprocessierups. Eikenprocessie-
rupsen hebben brandharen. Die brandharen kunnen 
vervelende klachten veroorzaken voor mens en dier. 
Tussen half mei en half juli zijn de rupsen actief. 
Daarna verpoppen ze tot vlinders. Ze laten dan 
echter nog een hoop brandharen achter in de nesten. 
Die kunnen dus ook na juli nog overlast geven.

Bij klachten:
•  Probeer zo min mogelijk te wrijven of krabben, dit 

verergert de klachten;
•  Spoel de huid en ogen zoveel mogelijk met lauw 

water;
•  Ga met een strip plakband over de huid. Zo kunt u 

proberen de meeste brandharen van de huid 
verwijderen;

•  De meeste klachten gaan binnen 2 weken vanzelf 
over;

•  Bel uw huisarts bij oogklachten als spoelen niet 
helpt;

•  Bel ook met uw huisarts als u steeds dikkere lippen, 
tong of oogleden krijgt of benauwdheid ervaart.

Voor meer informatie over gezondheidsklachten 
verwijzen wij u graag door de site van GGD Brabant-
Zuidoost: www.oakie.info. 

Schapen keren terug naar Kempische 
heideterreinen
De heideterreinen in de Kempen zijn een belangrijk 
onderdeel van de natuur in Brabant. Plant- en 
diersoorten die zich graag in deze heideomgevingen 
bevinden hebben het echter vaak moeilijk om 
verschillende redenen. Om deze heidesoorten te 
behouden hebben verschillende Kempengemeentes 
samen met Brabant Water besloten om schapen in 
heidegebieden te laten grazen. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat er binnenkort een waardevol natuurherstelproject zal 
starten. Vanaf deze lente zullen twee schaapskuddes vier 
jaar lang komen helpen om de balans in deze bijzondere 
heidegebieden terug te brengen.

Wat is er aan de hand?
De belangrijkste oorzaak voor de problemen in de 
Kempische natuurgebieden is de grote hoeveelheid 
stikstof die in de bodem terechtkomt. Dat veroorzaakt 
vermesting en verzuring. De balans in de bodem is dan 
verstoord en dat betekent dat veel planten en dieren die 
in het gebied thuishoren, in de problemen komen. Zo 
ook in de Kempische heidegebieden. Bij vermesting 
zitten er meer voedingsstoffen in de bodem dan de 
typische heidesoorten nodig hebben en kunnen 
opnemen. Het overschot aan voedingsstoffen vormt een 
ideale voedingsbron voor allerlei ongewenste soorten, 
die vervolgens explosief groeien ten koste van de 
heidesoorten. De rest van de voedingsstoffen komt in 
het bodem-, oppervlakte- en grondwater terecht. De 
natuurlijke balans wordt hierdoor verstoord. Bij 
verzuring verandert de chemische balans dusdanig dat 
het de bodem letterlijk zuur maakt. Verre van ideaal voor 
de vaak al zeldzame heideplanten en -dieren.

Voor veel typische heidesoorten die de gebieden juist 
maken tot wat ze zijn, vormen deze omstandigheden 
een serieuze bedreiging. Om te voorkomen dat die 
soorten verdwijnen, is dit project een belangrijke stap in 
het beheer en behoud van de gebieden.

Met schapenbegrazing bereik je meerdere doelen
De schapen dragen bij aan het realiseren van meerdere 
doelen. Zo eten ze de grassen, jonge boompjes en 
struikjes die heel snel groeien of de neiging hebben te 
gaan woekeren. Daarmee zorgt de kudde ervoor dat de 
heide weer voldoende ruimte krijgt om te kunnen 
groeien en te verjongen. Zo kan er meer variatie in de 
vegetatiestructuur ontstaan. Dat betekent meer 
afwisseling tussen oude en jonge heide en de 
aanwezigheid van struweel, open zandige plekken en 

korte grazige begroeiingen (grasrijke plekken). Dat zorgt 
voor een grotere diversiteit aan plant- en diersoorten. 
Via de vacht en hoeven van de schapen kunnen soorten 
zoals kruip- en stekelbrem zich ook beter verspreiden. 
Het gaat daarbij niet alleen om het behoud van de heide 
zelf. Er zijn heel veel dieren, zoals insecten, reptielen en 
vlinders, die afhankelijk zijn van de typische 
heidebegroeiing. De schapen helpen dus om zowel de 
planten als de dieren in het gebied te koesteren. 
Bovendien versterkt de aanwezigheid van de kudde de 
natuurbeleving in de heidegebieden.

Twee schaapskuddes vier jaar lang aan de slag
De komende vier jaar zullen er twee schaapskuddes 
grazen in verschillende heideterreinen in de Kempische 
gemeenten Reusel de Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk. 
Dat gebeurt in de periode mei tot en met september. Er 
is gekozen voor een ‘gescheperde schaapskudde’. Dat 
betekent dat de herder de schapen hoedt met behulp 
van zijn hond(en). De begrazing is opgedeeld in twee 
‘deelgebieden’. Beide deelgebieden worden door een 
aparte rondtrekkende schaapskudde begraasd. 

Met oog voor alle soorten
Bij het uitwerken van het begrazingsplan is rekening 
gehouden met soorten voor wie de aanwezigheid van 
de kudde een belangrijke verandering is. Ook al is deze 
maar tijdelijk. Zo is overlegd met slangenexperts om 
effecten op de gladde slang zoveel mogelijk te 
beperken. In de terreinen waar deze soort voorkomt 
vindt de begrazing bijvoorbeeld alleen in mei plaats en 
vermijdt de herder (bekende) belangrijke rust- en 
opwarmplaatsen. 

De resultaten volgen
Om een goed beeld te krijgen van hoe de begrazing 
verloopt, wat de effecten zijn en waar het nodig is om 
eventuele aanpassingen door te voeren, volgt Bosgroep 
Zuid Nederland de ontwikkelingen en resultaten op de 
voet. Daarbij kijken ze naar de ontwikkelingen in het 
terrein, welke doelsoorten men ziet en hoe de 
woekerende soorten zich gedragen. Op die manier 
wordt gericht toegewerkt naar de beoogde balans in de 
gebieden.

Dit begrazingsproject is mede mogelijk dankzij een 
subsidie uit het programma Leefgebieden en bedreigde 
soorten van de provincie Noord-Brabant.
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Nieuw klacht- en 
meldingensysteem voor 
gemeente Bladel
Vanaf 7 juni a.s. neemt de gemeente Bladel een 
nieuw klacht- en meldingensysteem voor de openbare 
ruimte in gebruik. Op dit moment kunnen klachten 
en meldingen over de openbare ruimte doorgegeven 
worden via ‘Verbeterdebuurt’. Het nieuwe systeem 
heet Reppido. Het is gebruiksvriendelijker voor de 
inwoners van Bladel en voor de medewerkers van de 
gemeente die de klachten en meldingen afhandelen. 
Als u een klacht of melding doet via de website van 
de gemeente Bladel, komt u vanaf het 
overgangsmoment direct in het nieuwe Reppido-
systeem. Als u gebruik maakt van de mobiele app van 
‘Verbeterdebuurt’ kunt u daar uiteindelijk geen 
gebruik meer van maken om meldingen in de 
gemeente Bladel te doen. Over het gebruik van een 
nieuwe mobiele app van Reppido informeert de 
gemeente Bladel op een later moment.

Openbare besluiten uit 
vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 10 mei 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Aanwijzen plaatsvervangend secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie. Aanwijzen 
contactpersoon en twee plaatsvervangende 
contactpersonen Wet open overheid Aanwijzen 
plaatsvervangend privacy officer
1.  De heer M. Hajdarević, LLB, wordt aangewezen als 

plaatsvervangend secretaris van de 
bezwaarschriftencommissie;

2.  De heer M. Hajdarević, LLB, wordt aangewezen als 
contactpersoon Wet open overheid en de heer mr. 
T.M.J. van der Putten en mevrouw S.J.C. Torres, 
LLB, als plaatsvervangend contactpersoon;

3.  De heer M. Hajdarević, LLB, wordt aangewezen als 
plaatsvervangend privacy officer.

Project Speaking Minds
1.  Er wordt een samenwerking aangegaan met het 

Pius X College en Speaking Minds en zodoende de 
jongerenparticipatie te versterken;

2.  Hiertoe wordt een bijdrage van maximaal 
€ 5000,- beschikbaar gesteld.

Aangifte toeristenbelasting: arbeidsmigranten
De gemeente Bladel heft een toeristenbelasting, ook wel 
verblijfsbelasting genoemd, van alle personen die in 
Bladel verblijven zonder dat die personen ingeschreven 
zijn in de gemeentelijke basisadministratie. Vaak gaat 
het om toeristen, maar inmiddels verblijven er ook op 
diverse plekken arbeidsmigranten in de gemeente. Een 
aantal van deze arbeidsmigranten zijn ingeschreven in 
de gemeentelijke basisadministratie, maar ook een 
aantal niet. Deze laatste groep valt vanaf 1 januari 2022 
ook onder de heffing van de toeristenbelasting/
verblijfsbelasting.

De verblijfsbelasting wordt geheven van degene die 
verblijf biedt aan toeristen of arbeidsmigranten. Iedereen 
die verblijf biedt, moet hiervan ook een nachtregister 
bijhouden waarin aangegeven wordt wie op welke 
datum op de betreffende locatie heeft overnacht. 
Daarnaast dient de aanbieder van het verblijf, na afloop 
van het belastingjaar, uit eigen initiatief aangifte te doen 
van het aantal personen dat in het belastingjaar heeft 
verbleven en welk tarief per persoon per nacht voor de 
verblijvers van toepassing is. De belasting mag door de 
verblijfsaanbieder verhaald worden op degene die 
verblijft.

Met dit bericht willen we eenieder die verblijf biedt aan 
toeristen of arbeidsmigranten, en nog geen 
nachtregister daarvan bijhoudt, oproepen om een 
nachtverblijfregister bij te houden. Een (voorbeeld van) 
een nachtregister kunt u opvragen bij het team 
Belastingen via belastingen@bladel.nl. Het 
nachtverblijfregister dient als bijlage bij de aangifte te 
worden gevoegd. Indien u verblijf biedt aan 
arbeidsmigranten moet u begin 2023 zelf het 
aangifteformulier naar de gemeente verzenden. Ook 
kunt u de aangifte digitaal doen via onze website 
(https://www.bladel.nl/toeristenbelasting).

Voor arbeidsmigranten gelden twee verschillende 
tarieven per persoon per overnachting:
• Verblijf in SNF-gecertificeerde huisvesting: € 0,83 
• Verblijf in overige huisvesting: € 1,66

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met 
het team Belastingen via telefoonnummer 0497-361636 
of via het e-mailadres belastingen@bladel.nl. 

Kamperen bij de boer is een bekend fenomeen in de 
gemeente Bladel en omgeving. Een leuk initiatief dat in 
de meeste gevallen goed verloopt, maar soms helaas 
ook zorgt voor vervelende situaties of zelfs overlast. Dit 
willen we met zijn allen (jeugd, ouders, grondeigenaren 
en de gemeente) graag voorkomen, zodat het voor 
iedereen een gezellige kampeerweek blijft. 

Gezellig kamperen
Kamperen bij de boer is een mooi moment voor uw kind 
om samen met een groepje vrienden de vrijheid te 
ervaren van het “op vakantie” gaan. Als gemeente 
vinden we de ouderbetrokkenheid daarbij erg belangrijk. 
Blijf daarom als ouder betrokken bij uw kind en weet 
wat er zich afspeelt op de kampeerplek, maak vooraf 
goede afspraken met uw kinderen en start bijvoorbeeld 
een groepsapp met de andere ouders. Wij vragen met 
name uw aandacht voor alcoholmisbruik (geen alcohol 
onder de 18), om zo overlast voor anderen en het 
ontstaan van onveilige situaties zoveel mogelijk te 
voorkomen. Wat kan helpen is om, voorafgaand aan het 
kamperen, duidelijke afspraken te maken met uw kind. 
Ga hier vooral ook over in gesprek met uw kind.

Aanmelden
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 
gemeente Bladel staat dat kamperen buiten een 
kampeerterrein niet is toegestaan. Er is echter een 
uitzondering, namelijk het kamperen voor ‘eigen gebruik 

op eigen terrein’. Als één van uw kinderen op uw eigen 
erf wil kamperen en daarvoor wat vrienden en 
vriendinnen uitnodigt, is dat dus toegestaan. De 
kampeerplek moet bij de woning op het erf staan en 
niet op een stuk land. Daarnaast is het stoken van een 
open vuur niet toegestaan volgens de APV.

Vanuit veiligheidsoverwegingen vragen wij wel aan de 
grondeigenaren of de kampeerders om je van te voren 
aan te melden bij de gemeente. In geval van 
calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden of 
ongewenste bezoekers, is het voor ons handig om te 
weten waar de jongeren zich bevinden. Daarnaast 
hebben in voorgaande jaren een aantal incidenten 
plaatsgevonden, zoals overmatig drankgebruik en 
geluidsoverlast. Dit kan zowel voor de omgeving als voor 
de jongeren zelf leiden tot vervelende situaties. Door 
middel van het aanmelden proberen we dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

Wij verzoeken de kampeerders zich aan te melden via 
het aanmeldformulier op onze website: 
https://www.bladel.nl/kamperen-bij-de-boer?origin=/
kamperen-bij-de-boer-door-jongeren. 

Graag ontvangen we de aanmelding het liefst zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk vóór 10 juli. Er zal dan een leuk 
welkomstpakket langs worden gebracht met toffe 
attributen voor de kampeerplek.  

Kamperen bij de boer gaat door! 
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2022 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Werkzaamheden Enexis, Industrieweg vanaf de Raambrug Bladel week 20-2022 t/m week 24-2022 Firma Hurkmans i.o.v. Enexis
3. 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

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

Verleende omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit

Hapert
•       De Pals (ten noorden van de A67, nabij de 

snelweg), bouwen van een inkoopstation, het 
tijdelijk aanleggen van wegen en 
kraanopstelplaatsen, het aanleggen van kabels en 
het plaatsen van een transformator ten behoeve 
van windpark De Pals. Datum besluit: 17-05-2022.

Verleende omgevingsvergunning

Netersel
•       De Ruttestraat 8, (her)bouwen van een jongveestal 

(incl. milieu) en verbouwen van een woning. 
Datum besluit: 16-05-2022.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg 12, uitbreiden en verbouwen van 

een woning. Datum besluit: 17-05-2022.

Bladel
•       Pius X-straat 25, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 17-05-2022.

Melding APV / bijzondere wetten 
gemeld

Bladel
•       Torendreef, organiseren van “ANWB Streetwise” 

op 17 juni 2022.

Verleende vergunning apv / 
bijzondere wetten

Bladel
•       Wilhelminalaan 42, plaatsen van een bouw-/

puincontainer van 25 mei tot en met 13 juni 2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Hoogeloon
•       Verzetshelden 33, plaatsen van zonnepanelen;
•       Verzetshelden 33, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 12, plaatsen van een 

carport, overkapping en berging;
•       De Wijer 28, verbreden van de uitrit;
•       Industrieweg 25, uitbreiden van een 

garagebedrijf;
•       Kerkstraat 27, vervangen van de overkapping aan 

de achterzijde van het pand.

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

bouwen van een carport.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstaat 16, tijdelijk plaatsen van 

vier units voor het huisvesten van vluchtelingen; 
•       De Hoeve 17, aanleggen van een extra inrit;
•       Fons van der Heijdenstraat 15, bouwen van een 

schuur.
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Wethouder Léon 
Kox en Adri 
Brooijmans, co-
ordinator Pel-
g r i m s h e r b e r g 
K a f a r n a ü m , 
openden afge-

lopen zondag de kloosterrondwandeling. 
Het is één van in totaal vijftien rondwande-
lingen die worden geopend bij (oud) kloos-
ters aan de langeafstandswandelroute 
‘Ons Kloosterpad’. De kloosterrondwande-
ling ‘Pelgrimsherberg Kafarnaüm’ vertrekt 
vanuit Vessem; hét pelgrimscentrum van 
Nederland. 

“De nieuwe rondwandelingen zijn bedoeld 
voor iedereen die houdt van een mooie 
wandeling en die interesse heeft in het rijke 
kloosterleven dat onze regio kent”, aldus wet-
houder Kox. Tijdens de Open Kloosterdag 
konden geïnteresseerden een kijkje nemen 
in de herberg, belevingstuin en de Lamber-
tuskerk die voor deze gelegenheid ook zijn 
deuren had opengesteld. Wethouder Kox en 
coördinator Brooijmans onthulden deze dag 
het routepaneel met daarop alle informatie 
over de wandeling in Vessem. Deze klooster-
rondwandeling is circa 9 kilometer lang en 
voert langs de mooiste plekjes rond het dorp. 
De rondwandelingen zijn een initiatief van de 
Brabantse kloosterlingen, gemeenten en pro-
vincie Noord-Brabant, in samenwerking met 
VisitBrabant Routebureau.

Wandelen via knooppunten 
De kloosterrondwandeling loopt via het  
wandelknooppuntennetwerk en is dus voor 
iedereen goed te volgen. Op het routepaneel 
bij de pelgrimsherberg staat alle informatie. 
De wandeling is ook online via de telefoon te  
bekijken. Het is ook mogelijk om een papie-
ren routekaart te kopen. Deze is verkrijgbaar 
in de Herberg, bij Visit Eersel op de Markt in 
Eersel of online te bestellen via VisitBrabant. 
Kijk voor de route of voor meer informatie op 
visitbrabant.com/onskloosterpad.

Ons Kloosterpad 
De rondwandelingen zijn een aanvulling op 
het zeer populaire ‘Ons Kloosterpad’. Dit is 
een langeafstandswandeling van 330 kilo-
meter, die in vijftien etappes langs circa vijftig 
(voormalige) Brabantse kloosters en abdijen 
loopt. Duizenden wandelaars gingen al op 
pad sinds de opening vorig jaar. Rond diverse 
(oud) kloosters zijn prachtige rondwandelin-
gen uitgezet, waar deze route in Vessem er 
nu één van is.  

Pelgrimsherberg Kafarnaüm
De rondwandeling heeft als startpunt Pel-
grimsherberg Kafarnaüm. De Pelgrimsher-
berg ligt in het centrum van Vessem, vlakbij 
de kerk en het gemeenschapshuis. Sinds het 
einde van de jaren zeventig was de boerderij 
een broederhuis van enkele broeders van de 
Congregatie van de Broeders van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes. Ze noemden hun nieuwe 
woning Kafarnaüm; een verwijzing naar een 
plaats in het Heilige Land. In 2011 verhuisde 
de laatste broeder, maar de Pelgrimsherberg 
is open gebleven. “Voor pelgrims is het een 
plek om zich weer op te laden voor de vol-
gende reis, kennis op te doen of tot innerlijke 
rust te komen. Bovenal is het een plek waar je 
altijd welkom bent”, aldus Brooijmans. 

Kloosterleven
Het kloosterleven in Brabant kent een lange 
geschiedenis. Op veel plekken is deze ge-
schiedenis nog zichtbaar. Brabant telt hon-
derden voormalige kloostergebouwen, waar-
van er nog ruim veertig worden bewoond. 
Wethouder Kox: “Het kloosterleven heeft de 
Brabantse samenleving veel gebracht. Kloos-
terlingen hebben enorm bijgedragen aan 
onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en 
emancipatie. De kloosterwaarden en -over-
tuigingen, zoals samenwerken, duurzaam-
heid en barmhartigheid, zijn nog steeds bete-
kenisvol en verdienen het om doorverteld te 
worden. Ze maken deel uit van de Brabantse 
identiteit. Absoluut de moeite waard om hier 
je wandelschoenen eens voor aan te trekken.”

Nieuwe kloosterrondwandeling 
voor Vessem

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Door Leo Brok

HOOGELOON - Als beschermd monument 
is de zuivelfabriek in Hoogeloon benoemd 
als Rijksmonument. De voormalige zuivelfa-
briek St. Pancratius werd in 1916 gebouwd 
naar ontwerp van architect L. Kooken als 
een klein ‘Chateau d’Industrie’. In 1962 werd 
de fabriek gesloten. In 1978 werd de ruimte 
in gebruik genomen als winkel (kachels en 
dergelijke) en kwamen er twee woningen 
in.  Hierbij werden ramen en deuren groten-
deels in stijl vernieuwd.

Markant
Een nadere omschrijving van het markante 
gebouw vermeldt dat het een deels twee- 
laags pand is. ‘Het is onderkelderd en opge-
trokken uit rode machinale bakstenen, gro-
tendeels gepleisterd en wit geschilderd. De 
voormalige zuivelfabriek is van algemeen 
belang omdat zij cultuurhistorische waar-
de heeft als herkenbaar voorbeeld van een  
coöperatieve zuivelfabriek. Zij vormt daarmee 
de herinnering aan een belangrijke fase in de 
maatschappelijke en economische ontwikke-
ling van ons land. Zij heeft architectuur histo-
rische waarde als onderdeel van het oeuvre 
van de architect L.J.P. Kooken vanwege de 
toepassing van traditionele elementen. Zij is 
betrekkelijk gaaf behouden en zeldzaam als 
voorbeeld van een eertijds zeer gangbaar 
type zuivelfabriek’, aldus de rapportage van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 
Opvallend is de vrijstaande rode bakstenen 
schoorsteen met spatringen. Aan de zuid-
zijde bevindt zich de loswal die onder meer 
gebruikt werd om daar de bussen met melk 
op te zetten. De melkbussen werden daarna 
op een rolband gezet om de melk verder in de 
fabriek te verwerken tot karnemelk of boter.

Melkboer
Op gezette tijden deed de melkboer in vroe-
gere tijden zijn ronde voor de verkoop van 
melk en enkele andere producten. Een paard-
je stond voor de melkkar en met de opgedane 
ervaringen stopte hij bijna bij elk huisadres. 
Maar niet iedereen had altijd melk of karne-

melk nodig. En dus sloeg de melkboer soms 
enkele panden over. De melkboer riep dan 
“Corrie!” (dat was de naam van het paard) en 
dat was het sein voor Corrie om de melkboer 
dan maar te volgen. Moeilijker was het wan-
neer men bij een café was aanbeland. Want 
beiden moesten dan eerst een glaasje bier 
drinken, aldus het verhaal zoals dat Jan Bies-
sen, de kunstschilder, het zich nog heel goed 
kan herinneren.

Eigendom van de zuivelfabriek
Op dit moment wordt  het gebouw bewoond 
door twee broers. Jammer dat het gebouw 
niet te bezichtigen is, want er staan in het 
gebouw wellicht allerlei bijzondere objecten 
die interessant zijn om gezien te worden. De 
melkfabriek is een object dat vaak met foto 
in krant staat, wanneer er iets bijzonders te 
melden is over Hoogeloon. De melkfabriek 
van Hoogeloon is een mooi, oud gebouw dat 
meer aandacht verdient.

Rijksmonument De Zuivelfabriek

Foto: Jan Biessen

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

original tin signs

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

w -

Het Pius X-College is een
brede scholengemeenschap 
voor atheneum, gymnasium, 
tweetalig vwo, havo, 
vmbo, praktijkonderwijs en 
Wereldklas. 

Wij zoeken een
(22,5 uur per week)

Als toezichthouder ben je breed 
inzetbaar en lever je een belangrijke 
bijdrage aan een sociaal veilige 
leeromgeving.
Kijk voor inhoudelijke informatie op 
www.piusx-college.nl

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV 
uiterlijk 5 juni a.s. aan de HR afdeling 
per e-mail sollicitaties@piusx-college.nl 

    Toezichthouder



2427 mei 2022

live muziek
ZieDagewegband, Vernice, No silence

& singer-songwriters

kinderactiviteiten

speciaal bier & streetfood

straattheater m.m.v. duo vrolijk

Zorg dat je er bent,op het ...

ZONDAG 12 JUNI
12.00 - 20.00 uur

Grasveld Maalderij - Hoogeloon

ENTREE € 2,- KIDS≤ 12 GRATIS
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BLADEL - Van Reusel 
tot Valkenswaard en van 
Oirschot tot Luyksgestel: 
voetbal en het daarbij ho-
rende verenigingsleven is 
verankerd in de Kempi-
sche cultuur. Toch is deze 
populaire sport niet voor 

iedereen toegankelijk, omdat er sprake is 
van een lichamelijke en/of geestelijke be-
perking. Voor deze groep voetballiefheb-
bers hebben RKVV Bergeijk, vv Bladella 
en vv DOSKO’32 al geruime tijd een eigen 
team. De drie verenigingen bieden hun ge-
handicapten-teams aangepaste trainings-
vormen. Daarnaast is het sociale aspect 
belangrijk!

In totaal hebben de drie verenigingen ruim 
25 leden, die wekelijks ‘aangepast’ spor-
ten. Omdat iedereen moet kunnen sporten, 
organiseren de drie verenigingen een promo-
tiedag voor iedereen die in aanmerking komt 
voor het zogenaamde G-voetbal. Dit wordt op 
zondag 12 juni georganiseerd bij vv Bladella. 
De drie verenigingen geven dan elk met hun 
eigen spelers een voetbaltraining. Toekom-
stige voetballers die in aanmerking komen 
voor het G-voetbal kunnen dan kijken, welke 
groep het beste bij hem of haar past. En het 
blijft niet alleen bij kijken, want meedoen kan 
ook! Alles is vrijblijvend, dus wil je zoon, buur-
meisje, nichtje of vriendje een leuke voetbal-
training volgen, kom dan met hem of haar op 
zondag 12 juni naar deze activiteit. We heb-
ben een leuk programma. Als speciale gast 
komt Phoxy, de populaire mascotte van PSV, 
de spelers en speelsters aanmoedigen.

De promotiedag is een samenwerking tussen 
RKVV Bergeijk, vv Bladella, vv DOSKO’32, 
Beweegteam De Kempen, Uniek Sporten en 

Special Talents. Deze laatste organisatie is er 
voor kinderen die helemaal geen aansluiting 
kunnen vinden bij een voetbalvereniging, 
omdat zij extra ondersteuning en begeleiding 
nodig hebben. Om alles in goede banen te 
leiden verzoekt de organisatie deelnemers 
aan te melden vóór 12 juni (10.30 uur) via het 
emailadres: aangepastvoetbal@gmail.com. 

Datum: Zondag 12 juni. Tijd: 11.00 tot 13.00 
uur. Plaats: vv Bladella, Bossingel 5, Bladel.

Aanmelden: aangepastvoetbal@gmail.com. 
Voor meer informatie bel met Martijn Bakker: 
06-44802507.

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

www.bcrapid.nl

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

Kom 
voetballen 

bij 
vv Hapert!

Voetbalvereniging Hapert biedt ieder-
een vanaf 5 jaar de mogelijkheid om 
kennis te maken met het voetbalspel.

Door middel van wekelijkse trainingen 
en wedstrijdjes tegen leeftijdsgenoten 
zijn de kinderen sportief bezig en leren 
ze wat het is om te functioneren in team-
verband.

Vv Hapert zorgt ervoor dat door ge-
structureerde trainingen de kinderen 
ook daadwerkelijk beter worden in het 
voetbalspel. U zult merken dat ze hierin 
snel grote sprongen zullen maken en het 
daarom ook steeds leuker gaan vinden.

Tevens heeft vv Hapert de ‘Waarden 
en Normen’ hoog in het vaandel staan 
en wordt er veel aandacht besteed aan 
het zogenaamde ‘positief coachen’: 
altijd uitgaan van de positieve kanten 
van het kind. De club probeert een sfeer 
te creëren waarin de kinderen zich veilig 
en vertrouwd voelen.

Wilt u uw kind aanmelden?
Ga dan naar de website www.vvhapert.nl  
en download het inschrijvingsformulier. 
Dit kan het gehele jaar door, ook als het 
seizoen al loopt.

Ook is er gelegenheid om eens te komen 
kijken of eventueel enkele proeftrainin-
gen te volgen. Neem dan contact op via 
e-mail:  secretariaat@vvhapert.nl

En niet alleen jeugdleden zijn welkom. 
Ook voor senioren zijn er tal van moge-
lijkheden zoals o.a. het 45+ voetbal. Je 
bent nooit te oud om weer eens tegen 
een bal aan te trappen!

Voetbal-promotiedag voor 
mensen met een beperking

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

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

SPORTIEF

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

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

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

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

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

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

VLTB Bladel zoekt sportieve senioren
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Tomaten Bruschetta
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 400 gr cherry tomaatjes
o 200 gr zongedroogde tomaat op 

olie
o 1 kleine rode ui
o 1 el kappertjes
o 8 ciabatta broodjes
o geraspte kaas of mozzarella
o balsamico crema
o rucola

Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de ciabatta’s halfdoor maar laat
de helften op elkaar staan en bak ze
volgens de verpakking af.

Snijd ondertussen de kers (cherry)
tomaatjes in vieren. Laat de zonge-
droogde tomaatjes uitlekken en snijd
deze ook in kleine stukjes. Snipper
de rode ui zo fijn mogelijk. Meng
alles in een kom en roer er ook de
kappertjes door.

Leg de afgebakken broodjes open en
lepel er de vulling op. Verdeel er wat
geraspte kaas of mozzarella blokjes
over en zet nog 5 min. terug in de
oven tot de kaas gesmolten is.

Serveer met wat klein gesneden
rucola over de kaas en schenk er
eventueel wat balsamico crema over.

Heerlijk met b.v. een courgette soep
vooraf.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 30  min

eraspte kaas of mozzarella

Nu de kinderen wat ouder zijn, wordt hun 
inbreng voor ons avondeten ook groter. 
Ik moedig dit dan ook zeker aan. 
We overleggen waar iedereen zin in heeft en 
soms bieden ze spontaan aan zelf te koken. 

Dit recept is dan ook de inbreng van onze 
dochter die vleesloos eet. Wij aten vooraf 
de courgette soep, ook uit de PC55 (week 4 
van dit jaar.)

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij om 
ze aan te passen aan jouw smaak. 

Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 
berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

VERMAKELIJK

Mark t 4  •   Haper t
Tele foon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

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
2e Pinksterdag open 10.00 tot 16.00 uur 
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Za 09.00 - 16.00 uur / Zo 10.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

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

Tomaten Bruschetta
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 400 gr cherry tomaatjes
o 200 gr zongedroogde tomaat op 

olie
o 1 kleine rode ui
o 1 el kappertjes
o 8 ciabatta broodjes
o geraspte kaas of mozzarella
o balsamico crema
o rucola

Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de ciabatta’s halfdoor maar laat
de helften op elkaar staan en bak ze
volgens de verpakking af.

Snijd ondertussen de kers (cherry)
tomaatjes in vieren. Laat de zonge-
droogde tomaatjes uitlekken en snijd
deze ook in kleine stukjes. Snipper
de rode ui zo fijn mogelijk. Meng
alles in een kom en roer er ook de
kappertjes door.

Leg de afgebakken broodjes open en
lepel er de vulling op. Verdeel er wat
geraspte kaas of mozzarella blokjes
over en zet nog 5 min. terug in de
oven tot de kaas gesmolten is.

Serveer met wat klein gesneden
rucola over de kaas en schenk er
eventueel wat balsamico crema over.

Heerlijk met b.v. een courgette soep
vooraf.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 30  min

Tomaten Bruschetta
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 400 gr cherry tomaatjes
o 200 gr zongedroogde tomaat op 

olie
o 1 kleine rode ui
o 1 el kappertjes
o 8 ciabatta broodjes
o geraspte kaas of mozzarella
o balsamico crema
o rucola

Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de ciabatta’s halfdoor maar laat
de helften op elkaar staan en bak ze
volgens de verpakking af.

Snijd ondertussen de kers (cherry)
tomaatjes in vieren. Laat de zonge-
droogde tomaatjes uitlekken en snijd
deze ook in kleine stukjes. Snipper
de rode ui zo fijn mogelijk. Meng
alles in een kom en roer er ook de
kappertjes door.

Leg de afgebakken broodjes open en
lepel er de vulling op. Verdeel er wat
geraspte kaas of mozzarella blokjes
over en zet nog 5 min. terug in de
oven tot de kaas gesmolten is.

Serveer met wat klein gesneden
rucola over de kaas en schenk er
eventueel wat balsamico crema over.

Heerlijk met b.v. een courgette soep
vooraf.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 30  min

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

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

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

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

www.mtcdebourgondiers.nl

5 juni 11e toertocht 
MTC De Bourgondiërs
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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

IN DE KEMPEN

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

Shop
online
Ook op 
afspraak!

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

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

Geldig
t/m

31 mei  
2022

Jubileum deals
Uitschuif

tafel
Ottawa 

Stoel
Darwin 
div. kleuren

Jubileum deals

Tegen inlevering 
van deze advertentie 

VOORJAARS
KORTING

op tuinmeubelenParasol

vanaf
299

Loungeset

vanaf
899

BUITENgeWOON

Casa Blanca 
Verstelbare 

stoel

van 130cm tot 250cm 
130cm 199 
150cm 219
180cm 239

van 130cm tot 250cm 

Loungeset
Atlanta 

Loungeset
Montana 

1999

1899

Tuinbank
Teak Stoel

Darwin 
div. kleuren

329
299

599
549

vanaf
199

Loungeset
Ontario

1395
1199

1795

1575

Ronde tafel
Arezzo, ø150

619
579

Loungeset

1199
999

nu
129

Kings
tafel
keramischTampa

Stoel
vanaf

499119
99

VOORJAARS

Parasol
Riva,
3 kleuren
kantelbaar

Dinercafé In de 
Kempen is een 
goed bezocht 
café in Knegsel. 
Het naastgele-
gen parkeerter-
rein is dan ook 

geregeld vol. Mooi natuurlijk dat het een 
succesvolle zaak is. Dit betekent alleen 
wel dat bezoekers die hun auto niet kwijt 
kunnen op zoek gaan naar een parkeer-
plekje in de omliggende wijk. Dit leverde 
niet alleen parkeeroverlast op, maar in dit 
geval ook onveilige verkeerssituaties. 

Niet wenselijk voor de buurt, maar ook zeker 
een doorn in het oog van de eigenaar. Samen 
met de gemeente is daarom gezocht naar 
een oplossing voor dit probleem. Met een 
financiële bijdrage van de ondernemers zelf, 
realiseert de gemeente nu 40/50 extra par-
keerplaatsen aan de achterzijde van het be-
staande parkeerterrein. 

Herstel cultuurhistorie
Een groter parkeerterrein, meer verharding? 
Hoe kan dat nu een goed plan zijn? Natuur-
lijk, niet iedereen is blij met een groter par-
keerterrein. We zijn daarom in gesprek ge-
gaan met omwonenden en gelukkig was er 
bereidheid om mee te denken. Het parkeer-
terrein wordt mooi in de omgeving gepast. Er 
is hierbij goed gekeken naar de cultuurhisto-
rie. Het huidige grasveld bestond van ouds-
her uit een gebied van kleine stukjes grond 
omringd door hagen. In het huidige ontwerp 
laten we dit terugkomen. Het grote voordeel 
is dat auto’s straks dus mooi verstopt zitten 

achter groen. Deze plek leent zich alleen voor 
meer. De kracht van dit initiatief was namelijk 
dat het ook ruimte bood aan een ander plan 
dat in Knegsel leefde.

Bewegingstuin
Een drietal Knegselnaren waren al een tijdje 
bezig met een plan voor een bewegingstuin 
in Knegsel. Met ruimte voor de jeugd om te 
voetballen, maar ook plek voor de ouderen 
om lekker te blijven bewegen. Het idee werd 
verder uitgewerkt en met de inzet van de drie 
dames werd de benodigde subsidie binnen 
gehaald. En nu ook met de perfecte plek 
waar deze beweegtuin kon landen, namelijk 
achter het nieuwe parkeerterrein. Samen met 
‘Dorpen maken het verschil’ het dorpsparti-
cipatieprogramma van de gemeente Eersel 
werd alles in gang gezet. Afgelopen weekend 
is het beweegplein officieel geopend. Met 
een prachtig pannaveld voor de jeugd, een 
drietal fitnesstoestellen en een pingpongtafel 
om ook de rest van Knegsel in beweging te 
houden. 

Speelveldje
Het oorspronkelijke speelveldje ging dank-
zij een eerdere aankoop van een stuk land-
bouwgrond door de gemeente ook niet 
verloren. De gemeente heeft van de land-
bouwgrond nu een mooi speelveldje ge-
maakt. Dit is een mooi voorbeeld hoe je met 
verenigde krachten iets moois kunt realise-
ren. Niet alleen door de inzet van actieve 
inwoners, maar ook door de bereidheid om 
iets mogelijk te maken door omwonenden 
van het gebied. Knegsel laat zien waar een 
klein dorp groot in kan zijn.

Waar een klein dorp 
groot in kan zijn
Bewegingstuin, pannaveld én extra 
parkeerplaatsen voor Knegsel

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 voldoende stoelen klaar. Voor aanmelden en meer informatie, e-mail naar 
mariannecastelijn@gmail.com of bel 06-10846510.

BLADEL - Voor onze winkel in Bladel aan 
de Markt zijn we op zoek naar vrijwilligers 
(m/v) met passie voor onze mooie regio en 
die 1 of 2 dagdelen ons gezellige team wil-
len komen versterken.

Natuurlijk heb je een gastvrije en service ge-
richte instelling en vind je het leuk om onze 
bezoekers te voorzien van informatie van wat 
er allemaal te doen is in en rond de gemeente 
Bladel.

Daarnaast is verkoop van (streek)producten 
en arrangementen een belangrijk onderdeel 
van onze activiteiten. 

Heb je interesse, stuur dan een mail naar: 
rene@visitbladel.nl t.a.v. René Veldhuizen.

Vrijwilligers gezocht 
voor Visit Bladel



2827 mei 2022

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 2

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

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

9 2 6 1 9 8 4
5 1 2

4 1 6 9 9 3
3 7 8

6 5 3 8 3 6 6
4 4 5 9

7 6 3
6 7 2
2 4 7

7 1 5 5
4 6 9 1 3 5 9

1 3 8
8 9 9 1 5 3

8 4 5
3 4 6 7 8 4 2

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

8 4 6 4 8 3

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 21

"W
hat's on your m

ind, if you w
ill allow

 the overstatem
ent?"

-- Fred Allen

8 7 6
6 4 9 8

7 8 6 3
7 9 4 1

2 6 9 7
5 8 2 1

8 1 4 7
1 7 2 5
4 8 3

De winnaar van vorige week is: 

Anja Walravens 
uit Bladel

met de oplossing: 
‘Dat is niet veel soeps’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 21

All m
en can be reached by flattery, even G

od can (w
hat, after all, is

prayer?).
-- Italo Bom

bolini

2 7 4
9 3

6 2 1 7
4 5 1

1 9 6
8 5 3 4

6 9
6 7 2

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 2

M
aze #15

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

K
R
A
ZYD
A
D
.C
O
M
/PU
ZZLES

D
oo

lh
of

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

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

www.puzzelpro.nl©

AANSCHAF
ALRAS

BEHANGER
CHINA
CHIPS

CYPRUS
ETMAAL

EUROPAS
GEKWETST

GONZEN
HOEDENDOOS

HOEKVLAG
HOOFD
IMAGO

KAMPIOEN
KOPER

MONOGRAM
MOTOR
NAASTE
NAïEF

OMEGA

ONWIL
ORKAAN
PANACEE

PARAGUAY
PIKDONKER

PRECAIR
PREVALEREN

PROGRESSIE
RAASKALLEN

SMURRIE
SMYRNA
STEUNEN

TAIGA
TSAAR

VAKBEURS
VLECHT
VOGEL

VREEMD
WEEFSEL

WEGSTEKEN
WEILAND

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Voedsel • Oplossing: Dat is niet veel soeps • Antwoorden: A: Droog brood eten – 
B: Een pot nat – C: Botervloot – D: Wortel schieten – E: Uit je neus eten – F: In de bonen zijn – G: Een vinger in de 
pap – H: Voedselketen – I: Open kaart spelen – J: Boter bij de vis – K: Water bij de wijn doen – L: Pruimenmondje 
– M: Schraalhans – N: De koek is op – O: Vis noch vlees – P: Brood op de plank – Q: Paplepel – R: Voedselbank

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

Woordzoeker

KlassiekKlassiek
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Voorjaar 2022Voorjaar 2022

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

De weg van Netersel naar Bladel 
(die zochten we de vorige keer) 
was ooit de plaatselijke kerkweg 
(‘Kerck-wegh’), de weg van Netersel 
naar de parochiekerk in Bladel. Om 
voor de hand liggende redenen 
werd die ook wel ‘Bruyt-wegh’ of 
‘Lijck-wegh’ genoemd. Of ‘Merckt-
wegh’, als je in plaats van naar de 
kerk naar de markt wilde. 

We hebben het dan over een zandweg. 
Verhard was er toen nog niks. Hier niet. 
Pas veel later, als je kerk al lang niet 

meer met ck schrijft en weg niet meer met een h op het eind, begint men er serieus over te 
denken om de weg te verharden. In 1911 voelen de inwoners van Netersel en Casteren zich 
zó alleen op de wereld, dat ze snakken naar een ‘kunstweg’ (verharde weg). Tien jaar later 
richten de gemeenten Bladel en Hoogeloon zich samen tot de provincie: of de weg van 
Bladel over Netersel naar Casteren niet ‘verbeterd’ kan worden. Verbeteren betekende: 
bestraten met kasseien. In die tijd was het gebruikelijk dat rijk en provincie daaraan mee-
betaalden. Maar die weigeren en het bleef nog even tobben als je van Netersel naar Bladel 
wilde. Pas in 1927 gaan Den Haag en Den Bosch overstag en kan met de aanleg worden 
begonnen. 

Snel ging dat niet. En moeder natuur hielp ook al niet mee. In januari 1931 moet het werk 
landurig worden stilgelegd vanwege overvloedige regenval. Wanneer de weg precies 
klaar was, weten we niet. Vóór 21 mei 1933 mogen we hopen, want op die dag wordt voor 
het eerst een wielerronde van Bladel verreden, op een 8-vormig parcours, de proto-8 
zogezegd. Als de renners net als in Parijs-Roubaix alsmaar op het smalle paadje langs 
de kasseien reden, zal er van de splinternieuwe grasstroken die dienden als fietspad, 
niet veel overgebleven zijn. In 1962 werden het klinkers. Het tegenwoordige vrijliggende 
asfaltpad dateert uit 1986.

Het woord ‘kassei’ gaat terug op het middelnederlandse cautsiede, wat ‘bestrate weg’ 
betekent. De oude kasseien hadden een licht bollende bovenkant, waardoor men ze ook 

wel ‘kinderkopjes’ is gaan noemen. 
Begin deze eeuw lag de weg er der-
mate slecht bij dat hij opnieuw is 
bestraat, nu met kasseien met een 
platte bovenkant. Om die nog kinder-
kopjes te noemen, zou geen recht doen 
aan de hoofden van onze kleintjes.

Aan de weinige nog overgebleven 
kasseiwegen wordt vandaag de dag 
grote cultuurhistorische waarde toe-
gekend. De traditionele Amerikaanse 
eiken in de bermen horen er dan wel 
bij.

Eén van de inzenders was Piet 
Smolders. Winnaar is hij niet gewor-
den. Winnaar was hij wel in 1950, 
van de 3e off iciële 8 namelijk. Hij 
herinnert zich de kasseien nog als 
de dag van gisteren.

Ónze winnaar 
is geworden: 
Jaap Laureijs 
uit Netersel

Deze keer vragen we naar een kerk. 
Een primitief kerkje op een primitieve 
(maar authentieke!) tekening. 
Even goed kijken dus. 

De vraag luidt: in welk dorp stond ooit deze kerk?

Uw oplossingen kunt u zoals altijd mailen naar
heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

wel ‘kinderkopjes’ is gaan noemen. 
Begin deze eeuw lag de weg er der-
mate slecht bij dat hij opnieuw is 
bestraat, nu met kasseien met een 
platte bovenkant. Om die nog kinder-
kopjes te noemen, zou geen recht doen 
aan de hoofden van onze kleintjes.

Aan de weinige nog overgebleven 
kasseiwegen wordt vandaag de dag 
grote cultuurhistorische waarde toe-
gekend. De traditionele Amerikaanse 
eiken in de bermen horen er dan wel 
bij.

Eén van de inzenders was Piet 
Smolders. Winnaar is hij niet gewor-
den. Winnaar was hij wel in 1950, 

Deze keer vragen we naar een kerk. 

IN DE KEMPEN

In onze mooie, groene gemeente zijn er 
tal van mogelijkheden om te genieten van 
de natuur. Om de mooiste plekken in de 
gemeente voor iedereen toegankelijk te 
maken, is een goed netwerk van wandel- 
en fietsroutes belangrijk. 

Vul de enquête in!
We horen graag jouw 
ervaringen over ons re-
creatieve netwerk! Heb 
je verbeterpunten? Zijn 
er obstakels? Mis je 
een route of verbinding 
of heb je een andere 
opmerking? Je kunt de 
enquête invullen via 

www.reuseldemierden.nl/nieuws of door de 
QR-code te scannen. Het invullen duurt on-
geveer 5 minuten. Hartstikke bedankt!

Hoe ervaar jij onze 
wandel- en fi etsroutes?

Wist je dat er 
een rolstoel be-
staat die spe-
ciaal gemaakt 
is voor bos- en 
zandpaden? Op 

zaterdag 4 juni, van 10.00 tot 15.00 uur 
bij Outdoorpark, Burgemeester Willeken-
slaan 5 in Reusel, kun je kennismaken met 
de Hippocampe. 

Deze rolstoel heeft speciale banden om te 
rijden op bos- en zandpaden. Er zijn die dag 
twee rolstoelen beschikbaar om uit te pro-
beren. De rolstoel moet wel worden geduwd 
door partner, vriend of familielid. 

Gehandicaptenplatform 
Deze demodag wordt georganiseerd door het 
Gehandicaptenplatform. Voor mindervaliden 
of mensen die niet goed ter been zijn, is het 
namelijk lastig om naar het bos te gaan. Er zijn 
wel speciale rolstoelpaden (een heel mooi ini-
tiatief), maar het zou ook fijn zijn om andere 
stukken bos te kunnen bezoeken. Bij genoeg 
animo wil het Gehandicaptenplatform daarom 
een Hippocampe aanschaff en. Neem gerust 
contact op met het Gehandicaptenplatform 
via 06-22330188 of 06-40173266.

Maak kennis met 
de Hippocampe

In het centrum van Reusel zijn zogenaam-
de ‘geleidelijnen’ aangelegd. Deze kennen 
we ook wel als de tegels met ribbels. 

Je ziet ze vaak op trein- en busstations, maar 
ze horen ook zeker thuis in (drukke) winkel-
straten. Een aannemer heeft op de Markt 
en de Lend richting de Schoolstraat en de 
Wilhelminalaan in Reusel deze zogenaamde 
geleidelijnen aangelegd. 

Deze geleidelijnen helpen slechtzienden en 
blinden zich te oriënteren in de openbare ruim-
te. Hierdoor kunnen ze hun weg beter vervol-
gen van b.v. huis naar winkels en vice versa.

Centrum Reusel toegankelijker voor slechtzienden
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PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39 | 3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur
Zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

social media!

1E & 2E PINKSTERDAG 
OPEN 10-18 UUR

299,-
TROLLEY SLECHTS: 

99,-
U BESPAART: 200,-  (67%)

129,-
SALONTAFEL 
PER STUK SLECHTS: 

39,-
U BESPAART: 90,-  (70%)

399,-
TROLLEY SLECHTS: 

199,-
U BESPAART: 200,-  (50%)

299,-299,-
TROLLEY SLECHTS: 

99,-
U BESPAART: 200,-  (67%)

Tegen een meerprijs ook leverbaar in 240 cm 

399,-
FAUTEUIL SLECHTS:

189,-
U BESPAART: 210,-  (53%) 649,-

TV-KAST SLECHTS:

499,-
U BESPAART: 150,-  (23%)

100% 
teakhout

GOEDKOOP
 MET KORTINGEN TOT -70%

Verbluffend

1e & 2e PINKSTERDAG OPEN 10-18 uur
Keuze uit 3 kleuren

Keuze uit 5 kleuren

NEW 
ARRIVAL

Tegen een meerprijs ook 
leverbaar in Ø150 cm  

Keuze uit zwar t of naturalKeuze uit zwar t of natural

VOOR DEZE LAGE PRIJS OOK 
LEVERBAAR IN SPIEGELBEELD!

NIEUW: MEUBELSERIE 
MAXX ROYAL

Kom naar onze winkel
 voor de complete collectie!

VOOR DEZE LAGE PRIJS OOK 
LEVERBAAR IN SPIEGELBEELD!

VOOR DEZE LAGE PRIJS OOK 
LEVERBAAR IN SPIEGELBEELD!

Detail kussens: Nu tijdelijk inclusief 
2 gratis lendekussens 

199,-
VLOERLAMP SLECHTS: 

69,-
U BESPAART: 130,-  (65%)

179,-
WANDREK SLECHTS: 

89,-
U BESPAART: 90,-  (50%)

1699,-
HOEKBANK SLECHTS: 

899,-
U BESPAART: 800,-  (47%)

149,-
BARKRUK SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 80,-  (54%)

129,-
STOEL SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 60,-  (47%)

349,-
FAUTEUIL SLECHTS:

199,-
U BESPAART: 150,-  (43%)

189,-
SALONTAFELSET VAN 3:

89,-
U BESPAART: 100,- (52%)

189,-
VLOERLAMP SLECHTS: 

129,-
U BESPAART: 60,-  (32%)

699,-
DRESSOIR SLECHTS: 

299,-
U BESPAART: 400,-  (57%)

529,-
TAFEL Ø130 CM: 

399,-
U BESPAART: 130,-  (25%)

549,-
TAFEL Ø130 CM: 

299,-
U BESPAART: 250,-  (45%)

2199,-
GROTE HOEKBANK: 

1199,-
U BESPAART: 1000,-  (45%)

EXTRA GROTE FAMILIEBANK

179,-
SALONTAFELSET VAN 3:

99,-
U BESPAART: 80,- (45%)

249,-
SALONTAFELSET VAN 3:

99,-
U BESPAART: 150,- (60%)

899,-
DRESSOIR XXL 200 CM: 

699,-
U BESPAART: 200,-  (22%)

109,-
KRANTENBAK SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 40,-  (37%)

599,-
TAFEL 210 CM:

349,-
U BESPAART: 250,-  (42%)

1899,-
STOERE HOEKBANK:

999,-
U BESPAART: 900,-  (47%)

 MET KORTINGEN TOT -70%

129,-129,-

VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: WWW.PACOMEUBELEN.COM



31 27 mei 2022VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

Wij zijn op zoek Wij zijn op zoek 
naar jou!naar jou!

Ben jij degene die met ons wil 
samenwerken aan installaties 
van de toekomst?
Installatiebedrijf Schellens is een nieuwe weg ingeslagen; we willen de 
allerbeste installaties ontwerpen voor onze klanten en we willen alleen 
projecten waarbij we onszelf kunnen zijn. De persoonlijke benadering 
staat daarbij hoog in het vaandel. 

Daarnaast blijven we innoveren, kijken we op een licht eigenwijze 
manier naar de bouw- en installatiewereld en dragen ons steentje bij 
aan een duurzamere samenleving. Deze visie willen we laten 
samenkomen in een nieuw te bouwen (biobased) eigen bedrijfspand.
Dit zijn uitdagende, maar vooral hele leuke ontwikkelingen. De nieuwe 
richting van ons familiebedrijf is dus duidelijk en vernieuwend. 
Ik wil dit nieuwe pad samen met collega’s bewandelen die met net 
zoveel enthousiasme aan projecten willen werken en met net zoveel 
passie voor het vak.

Ben jij of ken jij iemand die:
• enthousiast en leergierig is 
• een verbinder voor klanten én collega’s is;
• een achtergrond/opleiding in W-installaties (utiliteit) heeft;
• met veel plezier installaties ontwerpt en calculeert?

Wil jij:
• jezelf ontwikkelen;
• bouwen aan klimaatinstallaties van de toekomst?

Bel of mail mij. Ik kijk ernaar uit je te spreken!

Bas Schellens
06-20442620
Bas@schellens.info

Verkoopmedewerker (24-40 uur)
Stuur je CV en motivatiebrief naar: vacature@dehoutwinkelbladel.nl

óf kijk op onze website www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature

”Duotank te Waalre ontwerpt, ontwikkelt en produceert tankbier 
systemen waarbij de bierkwaliteit gehandhaafd blijft van de 
brouwerij tot in het glas”

Wij zijn opzoek naar collega’s!
 Vacatures bij DUOTANK
Assistent inkoper (parttime)
Je beheert de bestellingen van het algemene productassortiment. 
Samen met hoofdinkoop zorg jij ervoor dat producten en de juiste 
hoeveelheid op tijd in het magazijn liggen.

Productieplanner – Junior bedrijfsleider
In de rol van productieplanner ben je een belangrijke schakel  
tussen de verschillende afdelingen als productie, inkoop, logistiek 
en sales. Dagelijks ben je bezig om productieorders, klant  
specifieke- én voorraadorders op een optimale en efficiënte manier 
in te plannen en te bewaken in ons ERP systeem.

Productiemedewerker – Junior 
Als productiemedewerker binnen Duotank ben je breed  
inzetbaar. Je werkt in een schone werkomgeving waar RVS bewerkt 
en verwerkt wordt. Een opleiding, certificering (ASME en PED) en 
de begeleiding hierin worden door ons verzorgd.

Rebecca ’Kom gezellig werken bij
Duotank in een sfeervolle en
leerzame werkomgeving’

WIL JE NET ALS REBECCA GELUKKIG ZIJN MET JE BAAN?
BEKIJK ALLE VACATURES

www.duotank.com/werken-bij-duotank

WERKEN

              
     BIJ

 
PERSONEEL GEZOCHT!

Beti Timmerfabriek B.V. is op zoek naar:
• vakantiewerkers

• werkplaats timmerlieden 
• calculator / werkvoorbereider

Heb je interesse, bel of mail naar: 
BETI Timmerfabriek B.V. 

Kennedylaan 18, 5571 KC Bergeijk 
0497-573116 of info@beti.nl
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Wij zijn een middelgroot familiebedrijf dat al meer dan 25 jaar staalconstructie 
produceert voor woningbouw, industriepanden & stallenbouw. Wij hebben 
een werkweek van 40 uur en op vrijdagmiddag ben je vrij. Wij bieden een 
arbeidsovereenkomst conform CAO kleinmetaal.

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

GEZOCHT: GEZOCHT: 
constructiebankwerkers

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

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

iPB Printing BV is een Kempisch familiebedrijf dat zich in ruim 80 jaar tijd 
heeft doorontwikkeld van lokale zuivelhandel tot internationale verpak-
kingsdrukkerij. Vanuit Reusel bedienen we met 65 enthousiaste medewer-
kers onze klanten met flexibele verpakkingen voor bijvoorbeeld koffie en 
in-mould labels (waarvan je er ongetwijfeld thuis in de kast hebt staan). 
We werken voor de grootste merken, van Bavaria tot Coca-Cola en van 
Albert Heijn tot Haribo, vooral in Europa maar ook steeds verder weg. 
Kom jij ons helpen?

Voor meer informatie check onze vacatures op www.iPBprinting.com/vacatures of 
neem contact op met Jurgen Swinkels (tel. 0497-621212 of jswinkels@iPBprinting.com).

• Werken bij (één van de) leukste bedrijven van de Kempen.
• Fijne collega’s.
• Uitdaging en persoonlijke groei.
• Natuurlijk een goed salaris.
• Lekkere koffie.

Wie zijn wij? Wij bieden o.a.

Hoe drink jij je koffie?
Maak een afspraak!

Wij zoeken collega’s:
• Productie manager Drukkerij
• Drukker
• Pitstop - Assistent drukker
• Medewerker Technische dienst
• Operator / Steller
• Schoonmaker kantoren 
   (12-15 uur p. wk. / tijd zelf in te delen)



33 27 mei 2022

Zien we jou b�  Oktober?

Wil je meer weten over de leerafdeling?
Kom geheel vr� bl� vend een kopje koffi e drinken met onze recruiters.
Z�  vertellen je hier graag meer over. Neem contact op met recruitment
via 088-2486133 of recruitment@zorginoktober.nl. 

Wie zoeken w� ?
W�  z� n op zoek naar:
• Verzorgenden niveau 3IG
• Verpleegkundigen (MBO 4)
• Helpende Plus

Wat verwachten w�  van jou? 
• Je hebt affi niteit met de ouderenzorg
• Je kunt goed coachen en kr� gt energie van het overdragen van jouw kennis
• Je vindt het prettig om te werken in een leerklimaat waarin we naast samen 

werken ook vooral samen leren
• Je bent bereid om zowel dag-, avond-, als weekenddiensten te werken 

volgens een wisselend rooster
• Je bent fl exibel, betrokken en samenwerkingsgericht

Wat heeft Oktober
jou te bieden?  
• Een f� ne werkomgeving b�  jou in de buurt
• Een team dat voor je klaarstaat als je ergens tegenaan loopt
• Veel doorgroei- en scholingsmogel� kheden 
• Innovaties (domotica) die jouw werk makkel� ker maken
• Ruimte voor eigen inbreng en ideeën
• Marktconform salaris en een eindejaarsuitkering
• Leuke bonusregeling b�  het aandragen van nieuwe collega’s

werkenb� oktober.nl

“Onze bewoners voelen zich 
thuis b�  ons, dat is f� n om
te merken. Voor m�  geldt
hetzelfde, Oktober voelt ook 
echt als m� n tweede thuis.” 

Wat is een
leerafdeling? 
Afdeling Dennenlaan, op onze locatie 
Floriaan in Bladel, wordt ingericht als 
leerafdeling. Op deze afdeling gaan w�  
kwalitatief hoogwaardige zorg leveren 
aan acht bewoners met dementie. Een 
afdeling met een leerklimaat waarin 
samen geleerd en gewerkt wordt.

Uiteraard is de kwaliteit van zorg op 
een leerafdeling goed geborgd. Maar, 
misschien nog wel belangr� ker, wer-
ken we samen aan - en leren we sa-
men over - kwaliteit van leven. Op de 
nieuwe leerafdeling z� n het niet alleen 
de leerlingen die leren en ontwikke-
len. Nee, iedereen op een leerafdeling 
leert!

Het team bestaat uit een vast
aantal helpenden, verzorgenden en 
verpleegkundigen en leerlingen die 
elkaar afwisselen. Het vaste team 
heeft een grote rol in het opleiden en 
begeleiden van leerlingen

Wil j�  met jouw vakkennis een
belangr� ke b� drage leveren aan de 
ontwikkeling van nieuwe zorg-
professionals?

Over Oktober
Werken b�  Oktober is werken b� 
een organisatie met lef en hart voor 
mensen. We zetten ons elke dag in 
om het leven van ouderen een stukje 
beter te maken. Als medewerker
kr� g je alle kansen om jezelf te
ontwikkelen. B�  Oktober zorgen
we voor elkaar! 

B�  Oktober leveren we de best
passende zorg aan kwetsbare
ouderen in de Kempen, Veldhoven en 
Aalst-Waalre. Voor deze doelgroep 
bieden we verpleeghuiszorg voor 
psychogeriatrische (PG) en
somatische bewoners. En we z� n 
gespecialiseerd in geriatrische
revalidatiezorg.

We bieden daarnaast ook palliatieve 
zorg in ons Hospice, woonvormen 
voor cliënten met een volledig pakket 
thuis, eerstel� nsverbl� f, dagbeste-
ding en dagbehandeling, w� kzorg, 
huishoudel� ke hulp en services. 

We staan klaar voor mensen in
de gemeenten Berge� k, Bladel,
Eersel, Heeze-Leende, Oirschot,
Reusel-De Mierden, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre.

“Iedereen leert op
  een leerafdeling.”

Bouw j�  mee aan 
nieuwe leerafdeling 
Dennenlaan
b�  Oktober?

Wil j�  graag
werken op een

nieuwe leerafdeling?
In september 2022 openen

we een nieuwe PG-afdeling b� 
Floriaan in Bladel. Dennenlaan 

wordt een leerafdeling
met acht bewoners.

Beleef de sfeer
b�  Floriaan!
Neem een k� kje b�  Floriaan en
maak een praatje met onze recruiter 
over werken op de Dennenlaan.

Woensdag 1 juni 2022
15:00 uur - 17:00 uur
Tuin b�  Esdoorn- en Kastanjedreef,
Wielewaal 10, Bladel

Kom  
   ba o
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Bel, mail of whatsapp ons:

+31 (6) 55 10 42 70

hrm@procleanroom.com

Word jij onze 
nieuwe collega?

• MONTEUR•  SERVICE ENGINEER

•  PROJECT CALCULATOR

PROFESSIONALS IN CLEANROOM TECHNOLOGY

VANAF 2023 NIEUW BEDRIJFSPAND IN EERSEL

•  MECHANICAL ENGINEER (CAD)

•  TECHNISCH COMMERCIËLE BINNENDIENST

Wij hebben meerdere vacatures en zoeken de volgende talenten:

Een sterk groeiend bedrijf

Ontwikkelingsmogelijkheden

Uiteraard een goed salaris

Jong gezellig team

Vrijdagmiddag borrel

Wij zijn ProCleanroom, een sterk groeiend bedrijf in de high-
tech industrie, gevestigd in Valkenswaard. Er is steeds meer 
vraag naar schoner werken en wij bieden deze oplossing 
door het ontwerpen, produceren en installeren van 
cleanrooms, flowkasten en speciale projecten. Daarnaast 
hebben wij een professionele webshop voor accessoires en 
consumables.

Tot onze klantenkring behoren zowel toeleveranciers als 
eindgebruikers in de hightech en medische industrie. 

Interesse gewekt? 
Neem dan contact op, we maken graag kennis!

www.procleanroom.com/over-ons/bedrijf/vacatures
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Vind je het leuk om met je handen te werken en veel vrijheid te hebben?

Jan van de Ven elektrotechniek is een gerenommeerd bedrijf met een jong dynamisch team 
waarin je alle disciplines van de Elektrische installatietechniek tegen komt. Vanwege 
aanhoudende groei van mooie grote projecten zijn wij nog op zoek naar:

Elektro monteurs
Wat vragen we van je?
• Je hebt minimaal een MBO-niveau 2 door ervaring en/of opleiding
• Je bent betrokken bij de techniek, de klant en het bedrijf
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B (Pre)
• Je bent in het bezit van een VCA-certifi caat of bereid om deze te behalen

Wat verwachten we van je?
• Je doet je best om (samen) mooie projecten te maken en klanten tevreden te stellen
• Je werkt samen met andere (leerling)monteurs en projectleider(s)
• Je hebt een enthousiaste en fl exibele instelling 

Wat bieden wij?
• Een plezierige laagdrempelige werkomgeving
• Een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
• Een mobiele telefoon en in overleg een auto van de zaak
• Een marktconform salaris, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingen en trainingen mogelijk
• De mogelijkheid om door te groeien

Ook zijn wij nog op zoek naar 
Leerling Elektro monteurs
Voor meer informatie over deze baan kijk op de website: www.venelektro.nl

Lijkt een van bovenstaande banen en (werk)omgeving iets die goed bij je past, 
reageer dan direct!
Dit kan per mail naar Info@Venelektro.nl, ter attentie van Gijs Raaijmakers.
Stuur dan wel alvast je C.V. mee.

Natuurlijk mag het ook per brief, deze kun je richten aan:
Jan van de Ven Elektrotechniek BV

T.a.v. Gijs Raaijmakers
Industrieweg 12 | 5531 AD Bladel

WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

 
Interieurverzorg(st)ers m/v

Interesse in een welkomsbonus van € 150,00 netto?  
Voor Regio de Kempen zijn we op zoek naar gemotiveerde

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

Ben je doordeweeks op zoek naar flexibele uren of wil je juist  
vaste uren?

Zoek je een bijbaan of een vaste baan?
Heb je misschien een rijbewijs B?

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

beschikbaar.
Vul op www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures je gegevens in  

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl
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Proplus Zuid Europees verloopsnoer.
Bieden. Tel. 06-38319646.

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.

ZONDAG 29 MEI VLOOIENMARKT
Speeltuin Philipsdorp, Eindhoven. 
Bomvol kramen, gratis entree. 
09.00-16.00 uur. Info: 06-20299824
www.timmermansevenementen.nl

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

Koperen buizen, totaal ± 15 m, waarvan ± 13 m 
binnenmaat, 20 mm, in één koop, € 75,-.
Tel. 06-83918582.

Aquarium met toebehoren, met kast en vissen, 
71x51x68 cm ( juwel), € 175,00. Tel. 06-29408106.

Fonteinpomp Super 1000, wateropbrengst 
1050 l/h, z.g.a.n. € 23,-. Tel. 0497-643599.

Vloerverwarmingslang en airco, t.e.a.b.
Tel. 0497-360905.

hypotheekkiezen.nl

Douchebakken, toiletten, wastafel, kleur wit, 
t.e.a.b. Tel. 0497-360905.

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

GEZOCHT: VAKANTIEWERKERS
Voor laanboomkwekerij, omgeving Hulsel. 
Tel. 013-5091533.

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

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.

GEZOCHT: Hondenvriend die af en toe een paar 
dagen op onze 2 Tibetaantjes wil passen. Bij ons 
thuis (Bladel) of bij jou thuis. Overnachten ook 
mogelijk. Bel/app Noor: 06-57045768.

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 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

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

M.&M.
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KWALITEITSMEUBELEN ZONDER LEVERTIJD

ELKE ZONDAG + 2e PINKSTERDAG GEOPEND 
VAN 13.00-17.00 UUR
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Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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

Maandag 30 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Bezoek Maria aan Elisabeth
Dinsdag 31 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 1 juni
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Verjaardag van de Bisschopswijding 
van Bisschop Dr. G.J.N. de Korte

Donderdag 2 juni
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 3 juni
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest van Pinksteren
Zaterdag 4 juni
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 5 juni
09.30 uur: Eucharistieviering  
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Jan Jansen
- Overleden ouders De Kort-van Riet 
  (vw. jaargetijde)
- Jan Jansen en 
  Marie Jansen-Maas
  en Janus Jansen
- Cato Bruininx-van Limpt
- Petrus Josephus van den Hout 
  (nms. echtgenote, kinderen en 
  kleinkinderen)

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Petrusklepel
Als ik dit schrijf, is Maestro nog niet begon-
nen. Als u dit leest, is de winnaar al bekend. 
Graag wil ik, los van wie de gouden baton 
heeft, de leden en het bestuur van Muziek-
vereniging Kunst Adelt, met dirigent Erik So-
mers, hartelijk danken. Het was voor ons als 
kandidaten spannend om voor de eerste keer 
voor een groot orkest te staan. Zeker voor 
degenen die geen muziek lezen. Dan staan 
er ineens heel veel nootjes op een bladzijde 
(partituur). Maar we voelden ons allemaal 
welkom. En met de tips die we kregen zijn 
we muzikaal op een hoger niveau getild. Er 
werd gelachen en geklapt (bij het halen van 
de eindstreep). Wat mij opviel is de mooie 
spreiding qua leeftijd bij de harmonie. Daar 
ben ik wel een beetje jaloers op. Ik weet dat 
er ook hard voor gewerkt wordt. Proficiat, 
Kunst Adelt, met jullie jubileum en met de 
fantastische muziekavond. Bis!  

Pastoor Schilder 

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)

Maandag 30 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Hapert, Mariaviering ter afsluiting 
                  van de meimaand, Mariakapel aan 
                  de Ganzestraat in Hapert

Maria Visitatie
Dinsdag 31 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Justinus
Woensdag 1 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, 
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 2 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

HH. Carolus Lwanga 
en gezellen
Vrijdag 3 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 4 juni
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
                 (m.m.v. gemengd koor)

Hoogfeest van Pinksteren
Zondag 5 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. dames- en herenkoor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Heilige Maria, 
Moeder van de Kerk
Maandag 6 juni
09.30 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                  en Brigida (m.m.v. cantor)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. cantor)
- Bert en Paula Coppens-Esser en
  hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 4 en 5 juni)

Bladel zaterdag:
- Overleden ouders Harrie Wouters 
  en Riek Wouters-van Limpt
- Gerrit en Greet Meijer-van Gisbergen

Bladel zondag:
- Overleden familie Van Rooij, Antoon van 
  Rooij en Cato van Rooij-Antonise, 
  hun schoondochters Ria en Jeanne
  en hun zonen Frans en Peter
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- Overleden familie Groenen-Joosten
- Wim Hendriks

Casteren:
- Voor de zieken in de parochie

Hapert:
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en de dochters Ans, Ciska en Rika 

Hoogeloon:
- Nel Goossens (f)
- Cees van Selst

Mededeling:
-  In Hoogeloon organiseert de werkgroep 

kindervieringen een Wandel Driedaagse 
op de avonden van 22, 23 en 24 juni. Er zijn 
drie afstanden, voor jong en oud. Kosten be-
dragen € 2,50 voor drie dagen of € 1,00 per 
dag. Vertrek- en eindpunt is bij de Pancrati-
uskerk. Dit initiatief houdt verband met het 
25-jarig bestaan van de gemeente Bladel.

Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 29 mei: 10.00 uur. Ds. M.J Kreeft uit Eersel
Zondag 5 juni: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven. Pinksteren
Zondag 12 juni: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor, livestream vanuit 
Ontmoetingskerk in Valkenswaard

- 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 29 mei: 10.00 uur. Ds. A. van der Dussen uit Vlijmen
Zondag 5 juni: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond. Pinksteren
Zondag 12 juni: 10.00 uur. Ds. F. Borger uit Waalre

- 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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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-11.30 uur: bestuursvergadering Kloostertuin 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 uur: spreekuur Welzijn de Kempen
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

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

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA MAANDAG 30 MEI T/M VRIJDAG 3 JUNI

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

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jon-
geren tot 24 jaar die opgroeien met zorgen 
in het gezin. Het kan zijn dat je mee moet 
helpen in het huishouden of een rol hebt 
in de verzorging van een gezinslid. Maar 
dit hoeft niet perse het geval te zijn. Maak 
jij je zorgen om een gezinslid of heeft één 
van jou gezinsleden zorg nodig? Dan ben 
jij een jonge mantelzorger!

De eerste week van juni is de Week van de 
jonge mantelzorger. In deze week willen wij 
jonge mantelzorgers in de Kempen daarom 
in het zonnetje zetten, zodat zij ook gezien 
en erkend worden voor wat zij doen. Of juist 
voor alles wat zij moeten laten. Dat doen 
wij door alle jonge mantelzorgers een leuke 
goodiebag aan te bieden. Ken jij iemand die 
ook zo’n pakketje verdient? Laat het ons even 
weten en wij zorgen ervoor dat er iets leuks 
bij deze persoon bezorgt wordt. Voor aanmel-
den of meer informatie neem contact op met 
Dianne Coolen via tel. 06-58789368 of mail: 
diannecoolen@cordaadwelzijn.nl

Week van de jonge mantelzorger

HAPERT - Op zaterdag 11 juni organiseert 
Stichting Steunpunt de Kloostertuin samen 
met Team Buurtzorg Hapert, Hoogeloon, 
Casteren een middag rondom valpreventie 
in het Steunpunt De Kloostertuin. De mid-
dag is van 13.30 tot 16.00 uur met een vrije 
inloop en een lekker kopje koff ie.

Om te voorkomen dat wij door de mand val-
len, zijn wij blij dat we bij verschillende profes-
sionals medewerking vonden en ons plan bij 
hun in goede aarde viel. Daarom viel ons plan 

gelukkig niet in duigen. Het idee over valpre-
ventie is niet uit de lucht komen vallen, 2 jaar 
geleden was dit onderwerp ook goed bevallen.

We hopen dat allerlei voorlichtingstandjes 
en oefeningen, jullie de schellen van de ogen 
doen vallen. Ga vooral ook langs het tafeltje 
van de buurtzorg, want die zusters vallen wel 
eens over kleedjes in huis. We wensen jullie 
een leerzame middag met ‘vallen en opstaan’ 
en hopen dat op het einde het kwartje is 
gevallen.

Bijeenkomst rondom valpreventie

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Marloes Verdonschot van DELA
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DE LAAT  
OP MAAT

‘Totale ontzorging van opmeten tot monteren!’

We kunnen de kast zelfs 
aftimmeren zodat deze mooi 
samenkomt met de muren 
of het plafond.

VANAF

609,-
100 x 197cm

(BxH)

Een draaideurkast met heel veel mogelijkheden, zoals:
• diverse maten
• diverse kleuren decor en/of glas
• diverse greepjes
• spiegeldeur   
• hoekkast

• kast onder schuine wand
• afgeschuinde kast
• tv-element
• ladeblokken

Scan 
voor ‘n gratis 

off erte op 
maat.

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

www.delaatslaapexpert.nl

*Voorwaarden in de winkel

29 MEI

Koopzondag BLADEL

13.00 - 17.00 uur


