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Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonnebril op 
sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden
   Actie geldig t/m 30 juni 2022.

ACTIE

BEZORGERS GEZOCHT
Leeftijd van 13 -99 jaar

Wij zijn doorlopend op zoek naar gemotiveerde 
collega’s die ‘onze krant’ PC55 bezorgen. Soms 
kun je meteen aan de slag en indien alle wijken 
bezet zijn, kom je even op de wachtlijst. Er komen 
ook weer wijken vrij.   

De gemiddelde bezorgtijd is 1,5 uur per week. 
De goede verdienste is afhankelijk van leeftijd en 
‘moeilijkheid’ van de wijk. Naast jongeren zijn ook
senioren van harte welkom om mee te bezorgen!

Interesse?  Stuur een bericht naar info@pc55.nl, 
of bel 0497-844588.

Wij zijn doorlopend op zoek naar gemotiveerde 
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Vv Hapert huldigt
zijn jubilarissen
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Chillen met de maten
Wat het eerst opvalt is de heerlijke rust in de enorme 
tuin van Fieke en Jacco. “Dat is inderdaad één van 
de redenen waarom we op dit huis zijn gevallen”, legt 
Jacco uit. “We hadden een fijn huis in Hapert maar Fieke 
wilde graag een praktijkruimte met een eigen ingang. 
Ze is leefstijlcoach en het was niet praktisch om telkens 
met cliënten naar zolder te moeten. Toen we in dit huis 
gingen kijken, zagen we meteen de mogelijkheden. De 
kinderen wilden een grote tuin met een chillhok. Dat 
konden we hier ook afvinken en dus was de beslissing 
snel genomen.”

Met winterjas onder de overkapping
Het stel had een globaal idee van hoe de overkapping 
eruit moest komen zien. “Héél globaal”, benadrukt Fieke. 
“We hebben De Houtwinkel uitgenodigd en zij zagen 
meteen de mogelijkheden. Ons eerste idee was om de 
betonnen overkapping die er stond, dicht te maken. Nadat 
de situatie was beoordeeld, was de conclusie dat dit erg 
veel kosten en beperkingen op zou leveren. Beter was 
het om passende nieuwbouw te maken. We hadden al 
veel ervaring met De Houtwinkel omdat ze in onze vorige 
woning ook het één en ander hadden gemaakt. Ramen, 
deuren en een dakraam waren van hun hand. We wisten 
dat ze ook verstand hadden van overkappingen en ik 
moet zeggen: ze hebben ons positief verrast. Ons globale 
idee is in stand gebleven, namelijk een overkapping. De 
details heeft De Houtwinkel bedacht en daar zijn we onwijs 
tevreden mee. We zitten buiten als het enigszins kan. 
Soms met een vest – of redelijk demonstratief met een 
winterjas – aan, bij de knetterende open haard; heerlijk als 
het regent en je de druppels op de lichtstraat hoort vallen.”

Gevallen voor het licht
De eis van Fieke en Jacco was zoveel mogelijk licht 
binnen behouden. “We zijn voor dit huis gevallen omdat er 
zoveel licht binnen kwam, dat was wat moest blijven. Door 
maximaal grote lichtkoepels te maken, is dat gewaarborgd. 
Natuurlijk lever je iets in maar nog altijd valt er voldoende 
licht binnen”, aldus Fieke. Jacco vult aan: “Ik ben achteraf 
ook erg blij dat we alle werkzaamheden in één keer 
hebben laten doen. Dan zit je één keer in de rommel maar 
dan is het wel voor altijd klaar.” ‘Mooi’ was een wens en 
dat mooi heel goed combineert met duurzaam is een 
prettige bijkomstigheid. Jacco: “Het hout dat gebruikt is 
voor het plafond van de praktijkruimte en de overkapping 
is thermisch gemodificeerd ayous. Ik had ook geen idee 
maar het is duurzaam hout dat zodanig bewerkt is dat alle 
vocht eruit is, dus niet meer ‘werkt’, een prachtige grijze 
kleur krijgt, geen nazorg als beitsen of lakken nodig heeft 
en zéker dertig jaar meegaat. Prima, wat ons betreft.”

Ontspannen is onderdeel van gezonde leefstijl
Fieke en Jacco zijn erg te spreken over de werkzaamheden 
die door De Houtwinkel zijn uitgevoerd. “Ze hebben de 
planning gehaald, wat ik altijd héél prettig vind. Afspraken 
werden nagekomen en het is gewoon heel erg mooi 
geworden. Het huis had altijd al een moderne uitstraling 
en zeker aan de achterkant is dat nu helemaal geüpdatet. 
De kozijnen van de aanbouw zijn van zwart aluminium, 
heel gestileerd, rank en modern.” Bijna dagelijks is Fieke 
te vinden in haar praktijkruimte. “Het is heerlijk om zo de 
grote tuin in te kijken, dat geeft rust. Ook voor mijn cliënten 
is het prettig dat ze die rust ervaren. Dat was op de zolder 
van ons andere huis toch net iets anders. Als leefstijlcoach 
weet ik als geen ander dat ontspannen zeker een onderdeel 
is van een gezonde leefstijl. Met zo’n heerlijke, groene tuin 
is die ontspanning echt niet moeilijk hoor. Dat je met twee 
stappen van de praktijk in de persoonlijke leefruimte bent, 
is fantastisch. Zo blijf je onderdeel van het gezinsleven.”

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

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

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

Het plafond van de prak-
tijkruimte loopt door in de 
overkapping en dat geeft rust. 
Fieke: “Ik vind het heerlijk dat 
het één geheel is geworden. 
Het is goed gelukt om binnen 
met buiten te verbinden. Ze-
ker met de tuindeuren die aan 
twee zijden van de ruimte zijn 
gemaakt, sta je met één stap 
in onze heerlijke tuin.”

Binnen verbinden 
met buiten

Heerlijk buiten leven, buiten eten, met vrienden bijpraten en als het moet, binnen een 
paar stappen in de praktijkruimte zijn. Dagelijks geniet Fieke de Wit met haar man Jacco 
Kramer en kinderen Niek, Kijn en Jelske in hun nieuwe woning in Hapert, waar ze nu een 
jaar wonen. Sinds augustus kunnen ze genieten van de overkapping en de praktijkruimte, 
ontworpen en uitgevoerd door De Houtwinkel.

ONDERDEEL VAN EEN 
GEZONDE LEEFSTIJL

Wonen

Project Houtwinkel: 
binnen verbinden 
met buiten

16-17
Sporten, spelen en 
speuren bij de Click 
Outdoor Open Dagen

5
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

18-19

BELEVENement 
is terug in 
Hoogeloon
Sfeervol 
muziekfestival met 
singer-songwriters 
en bands uit de regio

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - Wie Hoogeloon zegt, zegt 
muziek. Met twee gezonde muziekver-
enigingen en een flink aantal jeugdleden, 
klinkt er altijd een vrolijke noot in het 
dorp. Zo ook op zondag 12 juni. Dan is het 
BELEVENement terug van weggeweest; 
een muziekfestival met talent uit de regio. 
René van der Heijden van Fanfare Wilhel-
mina zit in de organisatie en hij vertelt 
graag over de plannen.

Alternatieve locatie
“Ik ben vast niet de eerste die het zegt, maar 
wat fijn dat we weer mogen”, kijkt hij alvast 
vooruit naar 12 juni. “We hebben het gemist, 
we organiseren ook zo graag iets voor de 
gemeenschap en wat is een mooiere manier 
dan met muziek de inwoners en voorbijgan-
gers te vermaken? We gaan de 4e editie star-
ten van het muziekfestival dat gericht is op 
singer-songwriters en regionale bands.” Voor 
bezoekers die de eerdere edities bezochten: 
let op, de locatie is gewijzigd. René: “Eerst 

plaatsten we onze podia op het terrein rond 
de kerk maar vanwege de wegwerkzaamhe-
den leek het ons raadzaam voor een alterna-
tief te kiezen. Dat hebben we gevonden aan 
de Maalderij. Daar is een groot grasveld, kun-
nen we het buitenpodium van D’n Anloôp ge-
bruiken en is voor de kinderen een speeltuin. 
Het voldoet aan alle voorwaarden en daarom 
zijn we blij met de verplaatsing.”

Artiesten
Vanaf 12.00 uur is er een non-stop muziekpro-
gramma en wisselen soloartiesten de bands 
af. “We hebben een heel gevarieerd program-
ma in elkaar weten te zetten”, vervolgt René 
zijn uitleg. “Omdat we twee podia hebben, 
kan de muziek constant doorgaan. We heb-
ben als soloartiesten de Hoogeloonse Birgit 
Bolte, de uit Hapert afkomstige Amy van de 
Weem, de Eindhovense Cor de Vaal en Fabi-
enne Jansen uit Tilburg. Zij begeleiden zich-
zelf op gitaar of piano of brengen een muzi-
kant mee. De bands die we hebben gevraagd 
zijn Vernice, een allround coverband uit Reu-
sel, de jongerenband No Silence waar Birgit 

Bolte ook de zangeres van is en zeer recent 
is aan het programma toegevoegd: Gearring 
uit Bergeijk. De naam doet het al vermoeden: 
het is een Golden Earring tribute band. Deze 
band is tevens de afsluiter van het festival en 
dat garandeert een knallend einde, want de 
nummers die zij brengen kan iedere muziek-
liefhebber meezingen.”

Kindervermaak
Alle soloartiesten staan twintig minuten in de 
spotlight, de bands krijgen een uurtje speel-
tijd en zo zal er constant muziek zijn tot een 
uur of acht ’s avonds. “Maar er is méér”, lacht 
René. “We hebben aan iedereen gedacht; 
voor kinderen zijn er leuke activiteiten als een 
springkussen, een klimkussen, schminken en 
limbodansen. Voor de jeugd vanaf 12 jaar zijn 
er VR-brillen waarmee leuke spellen – alleen 
of tegen elkaar – gespeeld kunnen worden. 
Ook is er voor deze doelgroep een racesimu-
lator, waarin je je voor even Max Verstappen 
kunt voelen. Voor iedereen zijn er hapjes en 

CONCERT SIGNS’

Markt 4
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Geranium
Hang of staand
Zomerbloeier

Diverse kleuren

€ 2,29 per stuk

3 voor € 5,-

Visvoer
3-color sticks

zak van 15 liter

€ 8,99 per stuk

2 voor € 12,99

Verbena
Hang

Zomerbloeier
Diverse kleuren

€ 2,59 per stuk

2+1 GRATIS

22 Pinksterdaa
mm. 6 junn opee

van 10:00 tot 17:00 uur

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

acties geldig van
03-06 t/m 09-06-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Zomerkriebels!

VESSEM - ‘Kom maar achterom’, meldt het 
briefje op de poort om zeker te zijn dat onze 
koff iedrinkers niet verloren lopen. We zijn 
te gast bij Grandcafé De Beerze in Middel-
beers, maar op dit vroege tijdstip is de voor-
deur nog gesloten. Gasten voelen zich hier 
welkom. Hoe doen ze dat bij De Beerze?

We willen eerst weten hoe overheden omgaan 
met erfgoed. Akke de Vries (adviseur erfgoed 
en monumenten bij gemeente Oirschot) roept 
de aanwezigen op om erfgoed ook echt als 
onze gezamenlijke erfenis te zien. Omarm het 
en vul het aan met je eigen waarden. Zo kan 
het opgemerkt en behouden blijven.

Drie speerpunten of toch vier?
Gemeente Oirschot kiest voor drie speer-
punten: militair, religieus en landschappelijk 
erfgoed. De zaal vraagt aandacht voor een 
vierde kenmerk: het agrarisch erfgoed van de 
streek.

Immaterieel erfgoed
Erfgoed geeft identiteit en verbondenheid. 
Het moet dan wel puur en waarachtig zijn. 
Het verhaal moet kloppen en bij de plek 
horen. Betrek jongeren met hun eigen unieke 
geschiedenis en verhalen! Op haar beurt 
vraagt Ineke Strouken (erfgoedadviseur 
voor overheden en instellingen) aandacht 
voor immaterieel erfgoed. Regionale gebrui-
ken, herinneringen, maar ook taal en dialect 
of bijvoorbeeld streekrecepten, zoals ons 
Brabants worstenbroodje, het is allemaal erf-
goed. Ineke spoort ons aan om na te denken 

over het eigen cultureel erfgoed. Wat tekent 
de Kempenaar?

Markante figuren
Ronnie Vugts vertelt hoe zijn team zich ver-
bond aan Truus Smulders, burgemeesteres 
in Middelbeers. Haar verhaal komt tot leven 
in het oude gemeentehuis, nu grandcafé De 
Beerze. Daar gonst het van de verwijzin-
gen! Niemand verlaat het gebouw zonder 
een glimp van de illustere burgemeesteres 
te hebben opgevangen. Alleen had hij nooit 
zover kunnen komen. Ronnie is trots op het 
team dat het thema naar een hoger plan 
bracht. Verbinding met de lokale verenigin-
gen heeft ook veel gebracht. 

www.levendebeerze.nl

Het participatie-
traject voor pu-
blieke laadpalen 
in Eersel is af-
gerond. Bedankt 
voor jullie hulp 
bij het bepalen 

van goede locaties voor laadpalen in de 
gemeente. In de periode van 11 april tot en 
met 1 mei kon er gereageerd worden op 
een interactieve kaart. Laadlocaties kon-
den worden voorgesteld en er kon gerea-
geerd worden op de laadlocaties. 

In de drie weken dat de kaart open stond zijn 
er maar liefst 80 reacties binnengekomen! 
We hebben afgelopen tijd ons best gedaan 
om deze reacties te verwerken om tot 17 laad-
locaties in de gemeente te komen. Hieronder 
volgt een toelichting op de locaties per ge-
bied.

Duizel
In Duizel-Noord zijn veel locaties voorge-
steld. Momenteel wordt er gewerkt aan de 
ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. We 
wachten af wat de laadvraag hier is en wer-
ken mee aan de realisatie van een laadpaal 
wanneer inwoners een laadpaal aanvragen. 
Hiervoor nemen we voorbereidende maatre-
gelen, zodat de laadpaal makkelijk geplaatst 
kan worden. We plaatsen wel een laadpaal in 
Wolverstraat (pleintje bij bushalte).

Eersel
In de kern van Eersel voldoen we aan de laad-
vraag door 13 laadpalen te laten plaatsen. Aan 
de hand van jullie opmerkingen zijn enkele 
locaties aangepast. Er zijn ook veel nieuwe 
locaties voorgesteld. We nemen deze locaties 
mee wanneer er meer laadinfrastructuur in 
de kern van Eersel geplaatst gaat worden.

Knegsel
In Knegsel staan nog geen publieke laadpa-
len en worden meerdere laadlocaties voorge-
steld. Er is inmiddels in het centrum (nabij de 
bushalte van de buurtbus) een eerste laad-
locatie in voorbereiding om aan de vraag te 
voldoen. Deze laadlocatie staat nog niet aan-
gegeven op de kaart.

Vessem
In Vessem plaatsen we één laadpaal in de 
Putterstraat. Wanneer de vraag toeneemt 
nemen we de voorgestelde locaties mee als 
we meer laadinfrastructuur gaan plaatsen. 

Wintelre
In Wintelre staan twee publieke laadpalen en 
hebben we twee suggesties ontvangen voor 
een nieuwe laadlocatie. We plaatsen een 
extra laadpaal op het plein voor De Rosdoek. 
Wanneer de vraag naar laadpalen in de kern 
stijgt, nemen we deze twee nieuwe voorstel-
len mee in de bepaling voor eventuele extra 
laadinfrastructuur. 

Steensel
Voor Steenstel hebben we geen suggesties 
ontvangen. We wachten af wat de laadvraag 
hier is en werken mee aan de realisatie van 
een laadpaal wanneer inwoners een laadpaal 
aanvragen.

Voorstelde laadpalen bij Grootmeer, 
vv Vessem, Vessumse Hoeve 
en Ter Spegelt 
Deze suggesties zijn niet op locaties waar de 
gemeente een laadpaal kan plaatsen (parti-
culier terrein) en/of waar vooral kort wordt 
geparkeerd. Hierdoor zijn deze locaties niet 
geschikt voor het plaatsen van een laadpaal. 
Op de voorgestelde locatie in Ter Spegelt 
staan wel laadpalen op particulier terrein.

Participatietraject publieke 
laadpalen afgerond

Uitslag loterij 
sponsorwandeling 

Oeganda
De uitslag van de loterij, die bij de 
sponsorwandeling gehouden is op 
donderdag 26 mei is bekend!

Cadeaubon van Restaria het Smulhuis
Nummer 123

Pakketje van de Ruurhoeve
Nummer 113

Wandelschoenen van Voet en Goed
Nummer 103

Gefeliciteerd allemaal!

Marion Simons

Kleine Beerze koffi  eochtend over 
‘Erfgoed en verhalen’

Wedstrijd met fi etsen zonder versnelling 
en terugtraprem in Lage Mierde
Lage Mierde - Op maandagavond 30 mei 
rond 20.00 uur klonk het startsignaal van 
de eerste dikke banden kermis koers met 
fietsen zonder versnelling en een terug-
traprem. 

Ruim 40 renners verschenen aan de start. 
De start was nabij de kerk. Winnaar van de 

Golden Cobblestone werd Rick Michiels, 
Jaap Waalen werd tweede en Toon de Brou-
wer ging met de derde prijs naar huis. Bij de 
dames won Nele Romme. Het was een par-
cours door het dorp van 750 meter en er wer-
den 10 ronden gereden.

Foto's: GinoPress B.V.
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drankjes te krijgen; de leden van Fanfare Wil-
helmina gaan zelf aan de slag om pulled pork 
of hamburgers te maken en voor bierliefheb-
bers is er een variatie aan bieren te krijgen. 
Geen enkele reden dus om vroeg naar huis 
te gaan.”

Vrolijkheid
Straattheater kun je ook verwachten als je op 
het BELEVENement bent. ‘Duo Vrolijk’ zal de 
boel op komen schudden en de bezoekers 
in de maling nemen. “Een leuke toevoeging 
op ons programma, een beetje luchtigheid 
waar iedereen wel aan toe is”, aldus René. Uit 
voorgaande edities weet hij dat er best veel 
inwoners van Hoogeloon een kijkje komen 
nemen maar dat ook mensen uit de regio en 
toeristen het BELEVENement goed weten te 
vinden. “We maken een groot terras, waar je 
heerlijk uit kunt rusten van een fietstocht of 
waar je gewoon je familie, vrienden of buren 
kunt ontmoeten en samen kunt genieten van 
de muziek.”

Muziek verbindt
De zon is besteld, de leden van Fanfare Wil-
helmina en de artiesten zijn er klaar voor. 
Niets staat een geslaagde vierde editie van 
het BELEVENement nog in de weg. 

Om 12.00 uur gaat het terrein open en begint 
de muziek. De entree bedraagt € 2,- voor ie-
dereen vanaf 13 jaar. De entreegelden komen 
in zijn geheel ten goede aan de opleiding van 
de jeugdleden. 

“Mooi om met muziek een steentje bij te kun-
nen dragen aan de toekomstige muzikanten 
van Hoogeloon. Er zit echt muziek in het dorp 
en dat talent moeten we de kans geven zich 
te ontplooien”, vindt René. “Muziek verbindt 
en dat merken we goed binnen onze vereni-
ging; sámen maken we er wat van en probe-
ren we de bezoekers van het BELEVENement 
een leuke middag te bezorgen.” 

www.belevenement-hoogeloon.nl

IN DE KEMPEN

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ 8 stuks kipvleugels met saus 

+ 2 stokjes saté
Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,

kan dit tot een andere prijs leiden.
Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

 Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten 
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 

Het bu� et bestaat uit verschillende soepen, 
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit 
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

€ 26,50 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

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.

Visit Bladel  zoekt vrijwilligers

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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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

Prietpraat, die pijn doet...
Door Arie van den Berk

Een paar weken geleden sprak ik een oude bekende.  
We hebben de uitvaarten mogen doen voor haar ouders, 
respectievelijk 3 en 12 jaar geleden. Ik vroeg haar hoe het 
ging. Op zich ging het goed maar ze was oprecht verbaasd 
over wat voor opmerkingen en vragen ze soms kreeg.  
Zomaar,  zonder blijkbaar na te denken of ze iemand daar 
pijn mee doen.

Een jaar of 20
Zo vroeg een buurtgenoot van haar ouders onlangs hoe lang 
haar ouders nou dood waren. “Een jaar of 20?” En dat terwijl 
haar moeder pas 3 jaar geleden overleed maar 11 jaar gele-
den was verhuisd naar een verpleeghuis. Na het onverwachte 
overlijden van haar man toen kon zij niet meer alleen blijven 
wonen door dementie, wat ook die buurtgenoot van dichtbij 
had meegemaakt.

Uit het oog, uit het hart
Een jaar of 20 als schatting is al confronterend maar iemand die in een verpleeghuis woont 
ook beschouwen als dood is ernstig. Want ook daar gaat het leven door. Met behoefte aan 
aandacht, misschien nog wel meer als buiten het verpleeghuis.

Heel pijnlijk dus, zeker toen daarna de echtgenote van die buurtgenoot ook nog opmerkte dat 
het toch wel heel gezellig was dat er nu jonge mensen woonden in het huis en hoe ze genoot 
van die kleine kinderen in de buurt.

Geen einddatum
Ik denk dat veel mensen dit herkennen. Opmerkingen die hen verdriet doen, terwijl ze door de 
ander waarschijnlijk enkel als conversatie zijn bedoeld. Maar ook jaren later na een overlijden 
kan zoiets nog pijn doen. Verdriet heeft geen einddatum en iedereen beleeft het op een eigen 
manier.

Troost en kracht
Dat zien we ook terug bij het afscheid. Zoveel wensen, zo verschillend. En dat is mooi, want 
eenieder moet ook de kans krijgen om het afscheid op een eigen manier in te vullen. Omdat 
een mooi, persoonlijk afscheid troost en kracht geeft. Op dat moment, maar ook nog jaren 
later. Bijvoorbeeld als iemand onverhoopt wordt geconfronteerd met een opmerking die hen 
onbedoeld diep raakt. 

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

BERGEIJK - De afgelopen 2 jaar heeft het 
Covid-19 virus bijna alle activiteiten on-
mogelijk gemaakt. Ook onze jaarlijkse Eco 
Natuurmarkt hebben we in 2019 voor de 
laatste keer kunnen organiseren. Gelukkig 
zijn de omstandigheden nu weer als van-
ouds. 

Met veel plezier melden we dan ook dat we 
op zondag 26 juni in Natuurtuin ’t Loo weer 
een mooie markt organiseren. 

Er hebben zich al tal van exposanten aange-
meld. Er worden diverse producten gepre-
senteerd en verkocht. Producten op het vlak 
van biologisch en ecologisch leven, biodiver-
siteit, duurzaamheid, kunst en cultuur.

In de prachtige tuin zullen een 25-tal kramen 
worden opgesteld. Er zal een gezellig terras 
aanwezig zijn om te genieten van het weer, 
de omgeving en muziek. Ook worden er weer 
diverse producten verkocht die door onze 
vrijwilligers in de Wingerd bereid zijn.

Naast exposanten van buiten zullen ook de 3  
verenigingen die actief zijn in de Natuurtuin 
zich presenteren. Dit zijn het IVN, Bijenhou-
ders vereniging Bergeijk en VELT.

Bezoekers die met de auto komen kunnen 
vanwege de bouwwerkzaamheden het beste 
hun auto bij voetbalvereniging ’t Loo parke-
ren. Door de wijk loopt een mooie wandelpad 
langs het water naar de Natuurtuin. Fietsers 
kunnen hun fiets stallen voor de basisschool.

Wij hopen dat na 2 jaar afwezigheid dit jaar 
de belangstelling weer net zo groot zal zijn als 
alle voorgaande jaren. De entree voor volwas-
senen bedraagt € 2,00. Voor dit bedrag kunt 
u een hele middag, van 12.00 tot 17.00 uur, in 
een schitterende ambiance doorbrengen. U 
kunt leuke spullen kopen, diverse vegetari-
sche gerechten proeven en genieten van een 
heerlijk glas biologisch appelsap, bier of wijn.

Zomerse markt bij 
Natuurtuin ‘t Loo

KNEGSEL - Op zaterdag 18 juni start om 
14.00 uur een archeowandeling langs ver-
schillende locaties, waarbij het landschap, 
de mensen en het verwoeste, 17e-eeuwse 
Knegsel centraal staan. Archeologie ont-
moet historie. 

Een uitgezette route voert langs historische 
plekken met vertellers die laten horen en zien 
hoe het toen was. Deze archeowandeling 
kan op eigen tempo gedaan. Het is een van 
de activiteiten die in het kader van de Natio-
nale Archeologiedagen wordt georganiseerd. 
Door te wandelen langs een uitgezette route 
stap je als ware het verleden in. Bij de start 
en op vier plekken langs de route kom je ver-
tellers tegen die laten horen en zien hoe het 
toen was. Jeugdleden van het theatergezel-
schap ’t Ros laten zich inspireren door het 
verleden en voeren korte improvisaties uit. 

Het startpunt ligt bij de H.H. Monulphus en 
Gondulphuskerk in Knegsel, Steenselseweg 
2 in Knegsel. 

De deelnemers worden daar ontvangen en 
krijgen uitleg over de route. Auto’s en fietsen 
kunnen op het parkeerterrein tegenover de 
kerk worden geparkeerd. De wandeling voert 
over trottoirs en zandpaden en is daardoor 
minder geschikt voor rolstoel of rollator. Tus-
sen 14.00 en 16.30 uur is iedereen van harte 
welkom om op eigen tempo het parcours 
van 2,8 kilometer af te lopen. Naar schatting 
duurt de rondwandeling ca. 1,5 uur. 

Vooraf aanmelden is niet nodig en de  
toegang gratis. Meer informatie over de Nati-
onale Archeologiedagen vindt u op 

www.archeologiedagen.nl

Wandeling door 
17e-eeuws Knegsel

Soldaten rond 1600, getekend door Jacob de Gheyn 
(Rijksmuseum Amsterdam)
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OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

3000m2

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

ZOMER
VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN-50%

-10%

-30%

-40%
-20%

Door Renate Pijnenburg

REGIO - Leerlingen van de basisscholen 
opgelet: er komt een super vette activi-
teit aan. Nee, niet eentje: DRIE. Op drie 
opeenvolgende woensdagen organiseert 
Click een Outdoor Open Dag waar je leuke 
sport- en spelactiviteiten kunt doen. In 
Eersel, Bladel en Reusel worden verschil-
lende sporten aangeboden want er is 
samenwerking gezocht met plaatselijke 
sportverenigingen.

Click
Click is inmiddels een begrip in de Kempen 
en daarom zitten vier maal per jaar de pak-
ketten in een mum van tijd vol. “Blijkbaar slaat 
het aan”, weet Benthe Schoenmakers, één 
van de leden van Beweegteam de Kempen 
dat Click organiseert. 

“Het bestaat nu ruim tien jaar en in die tijd 
hebben we het zien groeien. Dat is mooi 
want het helpt ons doel te bereiken: zoveel 
mogelijk kinderen aan het bewegen te krij-
gen. Zo mooi om te zien dat kinderen na een 
Click-periode kiezen voor een eerder onbe-
kende sport. Prachtig toch? Niet iedereen 
hoeft op dezelfde sport en wij laten zien dat 
er altijd iets te doen is dat bij je past.”

Open Dagen
In voorgaande jaren werd er regelmatig een 
Click Indoor of een Click Outdoor georga-
niseerd. “Grootse spektakels waar heel veel 
kinderen naartoe kwamen”, gaat Benthe ver-
der. “Omdat we met de voorbereidingen van 
de Open Dagen moesten beginnen toen we 
nog in een soort corona-bubbel zaten, heb-
ben we voor dit jaar voor een iets kleinere 
aanpak gekozen. Je kunt nu in elke gemeente 
naar een Open Dag. Daar worden de sporten 
en spellen aangeboden die je in die gemeente 
ook kunt beoefenen. Maar woon je in Reusel 
en wil je liever in Eersel naar de Open Dag 
omdat je dan bijvoorbeeld kennis kunt maken 
met hockey, dan ben je van harte welkom.” 
Naast reguliere sporten is er een aanbod van 
Click en kun je je uitleven op een stormbaan.

Speurtocht
De flyers voor de promotie van de Click Out-
door Open Dag worden op alle basisscholen 
uitgedeeld. Benthe: “Die flyer is belangrijk, 
er staat namelijk de rode draad van de Open 
Dagen op. De afgebeelde voorwerpen moet je 
tijdens de middag zoeken. Meestal vind je die 
voorwerpen bij de gymmeesters en -juff en en 
zij geven je een stempel als je je met de flyer 
meldt. Heb je alle voorwerpen gevonden, dan 
krijg je een leuke prijs.” Je hoeft je vooraf niet 

aan te melden en ook niet te reserveren bij de 
sporten of spellen. “Gewoon lekker naar de 
locaties komen en meedoen. Sporten is leuk 
en dus is het bij Click ook leuk! Daar zorgen 
we voor.”

Waar, wanneer?
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn welkom. 
De eerste Click Outdoor Open Dag is in Eer-
sel op Sportpark de Dieprijt op 15 juni. In Bla-
del op de Smagtenbocht staan op 22 juni de 
gymmeesters en -juff en met alle vrijwilligers 
van de sportverenigingen te wachten met 
spannende en uitdagende activiteiten en in 
Reusel ben je op 29 juni welkom op Sportpark 
Den Hoek. Alle Open Dagen duren van 14.00-
16.00 uur. Maak je agenda leeg om een mid-
dag (drie mag ook) te komen kennismaken 

met nieuwe sporten, plezier te maken met 
je klasgenoten en natuurlijk om mee te doen 
aan de speurtocht. Je bent van harte welkom!

Sporten, spelen 
en speuren bij de 
Click Outdoor Open Dagen
In Eersel, Bladel en Reusel uitdagende 
activiteiten voor kinderen van de basisscholen

Je kunt nu in elke gemeente naar een Open Dag. Daar worden de sporten en spellen aangeboden die je in die gemeente 
ook kunt beoefenen. Maar woon je in Reusel en wil je liever in Eersel naar de Open Dag omdat je dan bijvoorbeeld 
kennis kunt maken met hockey, dan ben je van harte welkom.

JONGEREN
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In 1963 was er een groot tekort aan per-
soneel in Tilburg. Elke paar handen waren 
zeer welkom. Het was zo erg dat toen er 
elf personen tegelijk naar Tilburg kwamen 
om te werken ze op het station door de 
harmonie verwelkomd werden. Tientallen 
nieuwsgierigen verdrongen zich rond de 
nieuwkomers en er ontstond een wedijver  
om hen thuis op de koffie te vragen. Wie 
waren dan wel die elf personen? Het 
waren de eerste Turkse gastarbeiders. Het 
Nieuwsblad van het Zuiden publiceerde 
voorlichtingsartikelen over de cultuur van 
Mohammedanen. Ze werden ingeschreven  
in het Vreemdelingenregister waar vijf 
honderd personen, voornamelijk Belgen, 
hen voorgingen. 

In 2007 had Tilburg 43.500 allochtonen, 
nu zijn dat er ruim 63.000. Tilburg is groot  
geworden.

We weten niet of willen niet weten dat  
migratie van alle tijden is. De een haalt 
Polen naar hier omdat ze verlegen zit-
ten om werkkrachten, de ander voelt er 
zich door van de arbeidsmarkt gestoten.  

Wij, Nederlanders doen toch hetzelfde: 
we reizen de werkgelegenheid en het  
betere leven achterna. Australië, Canada,  
Verenigde Staten en Brazilië waren gewilde  
vestigingsplaatsen voor Nederlanders.  
Actueler is nog de aantrekkingskracht van 
ruime landerijen om een boerenbedrijf 
te beginnen in een EU-land of als onder- 
nemer te profiteren van lage lonen en 
slechte arbeidsvoorwaarden elders.

Hebt u wel eens de stamboom van uw  
familie uitgepluisd? De kans is erg groot 
dat er personen in voor komen die rich-
ting Nederland zijn gekomen. Waarom? 
De voornaamste redenen zijn de liefde, 
de drang naar een beter leven en oorlogs-
handelingen al liggen die laatste twee in 
elkaars verlengde.  

Laten we het eens kort bij huis gaan  
bezien. In de jaren twintig en dertig van 
de vorige eeuw kwamen in onze contreien  
veel Gelderse mensen wonen. Dat was 
toen een hele wereldreis met veelal de ge-
dachte dat men de familie nog nauwelijks 
zou ontmoeten. De Kempische mensen 
van toen hebben veel van de Geldersen 
geleerd. Zij waren in hun bedrijfsmatig 
denken veel verder. Zij durfden risico’s te 
nemen, leningen aan te gaan en bedrijven 
te mechaniseren. De autochtonen zagen 
dat het op die manier meer welvaart werd 
gegenereerd. Ze namen het over. 

Wie dingen onthoudt heeft een verleden, 
wie daar lering uit trekt heeft toekomst
De eindversie bestaat niet.

Dick Bos

Tijden 
veranderen

column
Gevraagd?

Medewerker 
m/v

- Maandag 11.00-19.00 uur
- Woensdag 11.00-19.00 uur
- Donderdag 11.00-19.00 uur
- Vrijdag  11.00-19.00 uur

Ook mogelijk één
 of enkele dagen hiervan!
Of halve dagen hiervan!

INTERESSE?
Bel 0497-385568 

of mail 
restariadendoel@gmail.com 

of loop even binnen!

Restaria Den Doel 
Bladel

restariadendoel@gmail.com
Tel. 0497 - 38 55 68

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

BLADEL - Op woensdagochtend 8 juni, van 
10.00 tot 12.00 uur, komt Cees Prinsen uit 
Hilvarenbeek met zijn Meidenkist naar de 
bibliotheek in Bladel.

Cees raakte als jochie al geïnspireerd door de 
verhalen die zijn oma vertelde en doordat er 
bij haar op zolder veel antiek te vinden was. 
Door veel informatie te achterhalen over de 
gevonden voorwerpen heeft Cees zijn kennis 
weten uit te breiden.

Meidenkist
In ‘zijn’ Meidenkist, waarin de dienstbode 
vroeger haar spullen bewaarde, zitten voor-
werpen waarop Cees gedichten, anekdotes 
en verhalen baseert, vaak met humor. On-
derdeel van zijn presentatie is een antiek-
tentoonstelling, die regelmatig discussiestof 
doet opwaaien. Niet alleen catechismusboek-
jes maken wat bij het publiek los, ook oude 
kledingstukken en grote foto’s uit vervlogen 
jaren op A3-formaat zorgen voor leuke ge-
dachtewisselingen. De geschiedenisexpert 
houdt van interactie met zijn toehoorders en 
geeft mensen tijdens zijn vertellingen de ge-
legenheid om vragen te stellen.

Cees schreef in het verleden teksten voor de 
boekenreeks ‘Kroniek van de Kempen’ over 
uiteenlopende geschiedkundige onderwer-
pen als volkskunst en -geneeskunde, tradi-
ties, ambachten, geloof, hondsdolheid en was 
hij in 1984 medeoprichter van het Beekse mu-
seum De Dorpsdokter.

Toegang tot deze ongetwijfeld vermakelijke 
en gezellige ochtend is gratis. Vooraf aanmel-
den is noodzakelijk. Dit kan via de agenda op 
onze website of aan de balie van de biblio-
theek aan de Markt 4 in Bladel.

www.bibliotheekdekempen.nl

Presentatie Cees Prinsen 
met Meidenkist in 
Bibliotheek Bladel

REUSEL - Door de hoge energieprijzen én 
hoge subsidies is het verduurzamen van je 
huis één van de beste investeringen die je 
nu kunt doen. Steeds meer woningeigena-
ren kiezen daarom voor een hybride warm-
tepomp. Op 19 mei vond in Cultureel Cen-
trum De Kei de informatieavond ‘Samen 
overstappen op een hybride warmtepomp’ 
plaats. Deze organiseerden we samen met 
KempenEnergie. Tijdens de bijeenkomst is 
uitgelegd hoe zo’n hybride warmtepomp 
werkt en wat de mogelijkheden, kosten en 
opbrengsten zijn. En de belangstelling was 
groot!

Waarom collectief inkopen?
In december 2021 heeft de gemeenteraad van 
Reusel-De Mierden de Transitievisie Warmte 
vastgesteld. Daarin staat hoe we aan de slag 
gaan met het aardgasvrij maken van wonin-
gen. Dat kan onder andere door de gasketel 
te vervangen door een (hybride) warmte-
pomp of buurtwarmtepompen. Vanaf 2026 
wordt de hybride warmtepomp zelfs de stan-
daard zodra de cv-ketel aan vervanging toe 
is. KempenDuurzaam (onderdeel van Kem-
penEnergie) startte daarom een project voor 
de collectieve inkoop en installatie van hybri-
de warmtepompen. 

Meld je aan voor collectieve inkoop!
Je kunt je nog tot 1 juli aanmelden via info@
kempenduurzaam.nl of via het energieloket in 
Reusel. Een coach helpt je bij het aanvragen 
van een collectieve offerte. KempenDuur-
zaam begeleidt de uitvoering met de installa-
teur. Dit project wordt mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de gemeente.

Informatiebijeenkomst gemist? De presen-
tatie is terug te kijken op www.kempenduur-
zaam.nl. Heb je een vraag over het project? 
Neem dan gerust contact op via info@kem-
penduurzaam.nl.

Samen overstappen op 
een hybride warmtepomp
Grote opkomst informatieavond
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Wil jij graag nabestaanden bijstaan in een moeilijke tijd en ben je flexibel inzetbaar?

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Nieuwe collega uitvaartcentrum Bladel / Eersel
(gemiddeld 15-20 uur per week)

Organisatieprofiel
Van den Berk & Loonen bestaat inmiddels ruim 25 jaar. Wij bieden voorlichting, uitvaartzorg en nazorg aan. We streven naar een afscheid dat recht doet aan het leven van de 
overledene. De kernwaarden van Van den Berk & Loonen uitvaartzorg zijn: betrokkenheid, professionaliteit en waarde toevoegend. We werken vanuit het besef dat nabestaanden 
de uitvaart maken, en wij die mogen uitvoeren. Daarbij begeleiden wij nabestaanden in het hele proces. 

Bedrijfscultuur
‘Alle ruimte voor troost.’ Van den Berk & Loonen uitvaartzorg biedt nabestaanden als geen ander houvast in de moeilijke dagen na een overlijden. Hierdoor ontstaat er alle ruimte 
voor troost. 

Onze collega’s beschikken stuk voor stuk over een dienstverlenende houding, bieden daarbij een persoonlijke benadering, een luisterend oor en denken mee en begeleiden 
in het vormgeven van een mooi en persoonlijk afscheid. Nabestaanden kunnen erop vertrouwen dat wij alles verzorgen met de grootst mogelijke zorg en respect. Je bent samen 
met de uitvaartverzorger het persoonlijk aanspreekpunt van onze dienstverlening. 

Voor de functieomschrijving en hoe je kunt solliciteren verwijzen wij je naar onze website: www.berkenloonen.nl/contact/vacatures

 

EERSEL - Dit jaar zijn er weer muziek- 
themamiddagen bij het Kempenmuseum, 
Kapelweg 2 in Eersel. De eerste op zondag 
12 juni staat in het teken van de jaren ‘60. 

De band Back to the Roots speelt de muziek 
uit genoemde jaren en er is een heuse mode-
show van kleding uit de jaren ‘60. Van petti-
coat, trouwjurk en trouwpak tot PTT uniform. 
De kookclub van de vrijwilligers zorgt voor 
een proeverij en het museumbier staat koel.

In het smokkelkot is een geweldige exposi-
tie van miniatuur kermisattracties, gemaakt 
door Joep Bullens. Joep stelt de attracties uit 
de jaren ‘60, welke draaien, muziek maken en 
volop verlicht zijn, zodat iedereen nog eens in 
herinnering kan terugkijken naar zijn of haar 
kermisbelevingen uit die tijd. Hiermee heeft 
Joep al veel bekendheid gekregen op de TV. 
Meer dan de moeite waard. Ook komt de 
Brommerclub met oude Zündapps en Floret 
Kreidlers langs.

Het wordt weer een supermiddag op zondag 
12 juni, van 13.00 tot 17.00 uur, in de museum-
tuin. Entree is € 3,00. Voor meer info:

www.kempenmuseum.nl

In het teken van de jaren ‘60 
bij het Kempenmuseum

NETERSEL - Gilde Sint Brigida organi-
seert tijdens Netersel kermis traditioneel 
een schietwedstrijd om de titel Netersel-
se Kermiskoning. In verband met corona 
was dit voor het laatst in 2019 maar gezien 
het grote succes in de jaren daarvoor is 
de wedstrijd voor de Neterselse Kermis-
koning dit jaar weer op zondag 5 juni (1e 
Pinksterdag). 

We gaan zien of Lotte Waalen haar titel 
kan prolongeren en de wisselbokaal van  
Centerloos Slijperij de Kempen wederom in 
ontvangst mag nemen. De wedstrijd is op 
kermiszondag om 13.00 uur op Gildeterrein 
De Smelbocht aan de Muilen 7 en is bestemd 
voor alle dames en heren vanaf 16 jaar uit Ne-
tersel en personen die zich verbonden voelen 
met Netersel. 

Met deze wedstrijd wil het gilde bijdragen 
aan een levendige Netersel kermis. Er wordt 
geschoten op een vogel van gips die boven 
aan de boom hangt. Diegene die het laatste 
stuk van de vogel naar beneden haalt mag 
zich Kermiskoning van Netersel noemen. Het 
gilde zorgt voor de kruisbogen en natuurlijk 
voor een drankje en een hapje. 

Op maandag 6 juni is het kermisschieten voor 
de Gildezusters en Gildebroeders, ook vanaf 
13.00 uur. Dan bent u ook van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen.

Zondag 5 juni
schietwedstrijd 
Neterselse 
Kermiskoning
Organisatie: Gilde Sint Brigida

HOOGELOON - Op 22, 23 en 24 juni orga-
niseert de Werkgroep kindervieringen een 
avondwandel 3-daagse voor wandelaars 
uit Hoogeloon en omstreken. De routes 
zijn zo gemaakt dat grote en kleine lopers 
mee kunnen doen.

Dus trommel je papa, mama, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes, neefjes en nichtjes op om ook 
mee te doen. Of wandel gezellig met je klas 
samen. We hebben per dag 3 routes: 3, 5 en 
10 km. De 3 en 5 km zijn met kinderwagen te 
lopen, de 10 km is voor meer geoefende lo-
pers en gaat ook over bospaden, zandpaden 
en langs slootkanten. 

Je kunt starten tussen 17.30 en 18.30 uur bij 
de Sint Pancratiuskerk. De straat voor de kerk 
ligt dan open, dus kom zoveel mogelijk met 
de fiets of lopend i.v.m. parkeermoeilijkheden. 
Kosten zijn € 1,00 per dag en € 2,50 als je alle 
drie de dagen meeloopt. We zouden het leuk 
vinden als jullie allemaal meedoen. Onderweg 
wordt er voor drinken en wat lekkers gezorgd. 
Degenen die alle dagen meelopen krijgen op 
de laatste dag nog een leuke verrassing!

Avondwandel 
3-daagse Hoogeloon
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REUSEL - Het was even wennen en 
wat meer logistiek geregel vooraf: het  
Zuiderburentoernooi op sportpark Den 
Hoek. Afgelopen Hemelvaartsdag ging 
het befaamde toernooi, na 2 jaren af-
wezigheid, weer door. De vertrouwde  
locatie in Arendonk werd ingeruild voor 
het sportpark in Reusel.

Grootser van opzet dan ooit 
tevoren
Bij het inschrijven van de teams, eerder dit 
jaar, bleek al dat het toernooi niet ingeboet 
had aan populariteit. De al in 2020 geplan-
de upgrade van 40 naar 48 teams werd dan 
ook, met 2 jaar vertraging alsnog doorge-
voerd. Hiermee beleefden zowel 24 heren- 
als 24 damesteams een dag lang voetbal-
plezier, afgelopen donderdag. 

Om 09.45 uur gingen de eerste wedstrijden 
van start. “Het weer was ons, zoals zo vaak 
gunstig gezind”, vertelt Michel van de Spij-
ker, als lid van de toernooicommissie nauw 
betrokken bij de organisatie van het evene-
ment. “Nauwelijks een spatje regen en zo’n 
20 graden; beter kun je het niet treffen om 
te voetballen.” Gedurende de dag werden er 
in totaal 144 wedstrijden afgewerkt. Rond 
17.15 uur waren de finales gespeeld en de 
winnaars dus bekend.

Hapert dames en Rooie wolf 
aan de haal met de schaal
Hoewel plezier altijd het uitganspunt is bij v.v. 
de Zuiderburen, werden de finales gespeeld 
op het scherpst van de snede, zag ook Ben 
van der Heijden. Hij was als 1 van de 20 
scheidsrechters actief op het Zuiderburen-

toernooi. Samen met zijn collega’s heeft hij 
de wedstrijden in goede banen geleid.

De finale bij de dames ging tussen Hapert 
dames en Gratis wijn, dat in 2018 het toer-
nooi op haar naam schreef. De Hapertse 
dames trokken dit keer overtuigend met 
een 4-0 overwinning aan het langste eind 
en mochten zodoende voor het eerst de  
felbegeerde schaal omhoog houden. 

Bij de heren was de finale een heuse presti-
gestrijd. Hoofdrolspelers in dit schouwspel 
waren de Loonse heren van Rooie Wolf en 
Jooheejoohoo. Eerstgenoemde ging uitein-
delijk net als 5 jaar geleden met de eer strij-
ken. Ze wonnen de finale met 2-0

Zuiderburentoernooi maakt 
naam waar
Nadat de formaliteiten van de prijsuitreiking 
en de tombola achter rug waren barstte het 
feest los in de feesttent. Van de strijd op het 
veld was niks meer te merken en alle teams 
verbroederden. De tent zat lekker vol, het 
bier vloeide rijkelijk en dj-act The Allstarz 
zweepte de feestgangers nog eens extra 
op. Dit is wat het toernooi voor veel deel- 
nemers zo mooi maakt. 

“We kunnen terugkijken op een meer dan 
geslaagde editie”, aldus Frans Jansen, voor-
zitter van v.v. de Zuiderburen. “Het Zuider-
burentoernooi blijft het mooiste uithang-

bord van onze club, ongeacht de locatie.” 
Dit alles was niet mogelijk zonder de grote 
inzet van alle vrijwilligers en natuurlijke 
onze trouwe sponsors (zie hieronder).

Wekelijks voetballen bij v.v. de 
Zuiderburen?
Wekelijks voetballen in de kenmerkende 
ambiance van het Zuiderburentoernooi, 
maar dan wat minder massaal? Dat kan! 
Het is voor iedereen vanaf 16 jaar wegge-
legd die van voetbal houdt, ongeacht het 
niveau. Meer informatie of direct lid wor-
den? Kijk op ballenbijdeburen.nl en hopelijk 
straal jij komend seizoen in het groen-wit 
van de club.

Het Zuiderburentoernooi werd mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors

Zuiderburentoernooi was als vanouds mooi
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Beloning voor sport- en beweegaanbieders
In het Kempisch sport- en beweegakkoord zijn 
door de sport- en beweegaanbieders ambities 
geformuleerd, die zij de komende tijd willen 
realiseren. Denk hierbij aan het van jongs af 
aan bijbrengen van een betere motoriek aan 
kinderen, meer mensen met een beperking 
laten integreren in het gangbare sportaan-
bod of een aanbod van gezondere producten 
in de sportkantines. Dit zijn slechts een paar 
voorbeelden van de geformuleerde ambities. 
Alle gestelde doelstellingen kun je nalezen in 
het Kempisch sport- en beweegakkoord op de 
website: kempeninbeweging.nl

Sport- en beweegaanbieders die nieuwe initiatieven 
nemen om deze ambities te realiseren kunnen rekenen op 
een bijdrage van de Stichting Kempen in Beweging. Een initiatief aanvragen kan eenvoudig via 
het projectformulier op de website. Voorbeelden zijn: tijdelijke beachvolleybalvelden, samen-
werking van clubs die tezamen een nieuw aanbod realiseren, start van een beweegaanbod 
voor sociaal zwakkeren of chronisch zieken, sportaanbod voor 50+-ers. 

Kempeninbeweging.nl 
De website kempeninbeweging.nl wordt de ontmoetingsplek voor al het aanbod op het  
gebied van sport en bewegen in de Kempen. Het uiteenlopende aanbod dat er in de gemeenten  
Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden is, kun je straks op de website terugvinden.  
De sport- en beweegaanbieders die zich via de website hebben aangemeld, worden ook ge-
promoot op social media, via e-mailnieuwsbrieven en in deze column. Het aanmelden is gratis!

Van Atletiek tot Zwemmen
Werkelijk alles wat met sport en bewegen te maken heeft kun je vermelden op de website 
Kempeninbeweging.nl. Of je nou een club, sportschool, fysiopraktijk of andere relevante  
aanbieder bent. Diverse aanbieders hebben de weg naar de website al gevonden. Iedere aan-
bieder is uitgenodigd om zijn of haar aanbod hier te vermelden, zodat werkelijk alles van A tot 
Z op het vlak van sport en bewegen op één plek te vinden is. 

Gratis sportwebinar 14 juni
Kennisoverdracht is één van de ambities in het akkoord. Op 14 juni 2022 staat een eerste 
webinar gepland over een aantal onderwerpen uit het akkoord. Je kunt je binnenkort hiervoor 
aanmelden via onze website. Tijdens het webinar kun je ook aangeven waar jij als sport- of 
beweegaanbieder nog meer behoefte aan hebt. Jouw inbreng kan als onderwerp dienen voor 
één van de events die in voorbereiding zijn.

www.kempeninbeweging.nl

Historie
Al in 1965 werd met 
Pinksteren het eerste 
jeugdvoetbaltoernooi in 
Vessem georganiseerd. 
Vele opa’s en vaders van 
nu herinneren zich zeker 
nog het groots opgezet-
te toernooi van de jaren 

‘70-’80-’90, waar zij ook ooit speelden. Bijna 
altijd mooi weer, een grote feesttent en in de 
omkleedtent of -trailers hing de geur van gras 
en bezwete shirts. 

Hoe gezellig was het als de jongens tussen 
de wedstrijden, de door moeder gesmeerde 
boterhammen opaten en de dorst lesten met 
de zelf meegebrachte flessen prikkellimona-
de, ranja of het kruikje koude thee. Om 10.00 
uur starten en met de tong op de schoenen 
om 16.00 uur de finalewedstrijden spelen. 
Kampioen worden in de competitie was 
mooi, maar de grote beker van de eerste plek 
op het eigen jeugdtoernooi omhoog steken, 
was zo mogelijk nog mooier.... 

Na 2 jaar coronapauze staat het toernooi-
weekend weer op de kalender. Nog steeds is 
de sfeer van toen terug te vinden. Vele clubs 
uit de Kempen, maar ook daarbuiten kiezen 
er daarom voor om met Pinksteren naar Ves-
sem te komen. Rond de 1000 jeugdspelers, 
500 seniorenspelers en meer dan 1000 toe-
schouwers zullen zich dit jaar in het weekend 
van 4, 5 en 6 juni naar sportpark De Lille, Jan 
Smuldersstraat 54 in Vessem, begeven.  

Forza
Op zaterdag 4 juni staat het Forzatoernooi 
voor de 18+-ers op het programma. De oude-
ren onder ons herinneren zich waarschijnlijk 
nog wel de NCRV Minivoetbalshow, dat door 
oud-profs, maar ook door militairen gespeeld 
werd in Ahoy Rotterdam en op de nationale 
TV werd uitgezonden. Miljoenen kijkers keken 

naar Coen Moulijn, Guus Hiddink, Johan Der-
ksen, Sjaak Swart, maar ook naar onze eigen 
Toon van Helvoort, die het militaire team ver-
tegenwoordigde. Dezelfde regels als van de 
Minivoetbalshow gelden voor het Forza toer-
nooi. Er wordt door dames- en herenteams 5 
tegen 5 gespeeld op handbaldoeltjes, waarbij 
je ook aan de achterkant van de doeltjes nog 
mag voetballen. Er kan ook aan de achterkant 
van de doeltjes gescoord worden door in een 
van de twee gaten te schieten die in de doel-
netten zijn aangebracht. Spektakel dus, zeker 
ook op de feestavond daarna volgt.  

Jeugd
Op zondag 5 en maandag 6 juni vindt het 
Klaverblad jeugdtoernooi voor de jongens en 
meisjes plaats. Alle jeugdteams van vv Ves-
sem/DEES strijden tegen teams uit omrin-
gende dorpen. De papa’s en mama’s, maar 
ook opa’s en oma’s komen hun familielid be-
wonderen en zij zullen hun kroost ongetwijfeld 
weer verwennen met een drankje of ijsje. De 
spelertjes, maar ook meegebrachte broertjes 
en zusjes kunnen zich tussen de wedstrijdjes 
door vermaken op het beachveldje, het panna-
veldje of op één van de springkussens. Al met 
al een weekend waar jong tot oud kan genie-
ten, want ‘voetbal is genieten’ is niet voor niets 
de slogan van vv Vessem.

Pinkstertoernooi Vessem

Wandel-3-daagse in Hooge Mierde
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 
zullen 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 begelei-
ding van een volwassene (18+) deelnemen. Tijdens 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!
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OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur 
Vrijdag, zaterdag & zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur  (Dinsdag & woensdag: gesloten)
Vrijdag, zaterdag & zondag: 10-18 uur

1e & 2e PINKSTERDAG OPEN 10-18 u

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

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

Keuze uit wit of antraciet

Inclusief luxe geweven kussen 
(Exclusief decoratie en sierkussens)

Luxe loungeset afgewerkt 
met ingelegd teakhout

Inclusief zit- en rugkussens en de salontafel 
(Exclusief decoratie en sierkussens)

Inclusief zit- en rugkussens en de salontafel 
(Exclusief decoratie en sierkussens)

Stapelbaar, 
keuze uit 2 kleuren

MEER DAN 200 SETOPSTELLINGEN

DE GROOTSTE UIT DE REGIO

 PINKSTERDAG 

 MEGASTORE
EUROPALAAN 39 | 3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

*Bij aankoop van een tuinset naar keuze v.a. € 450,- 
(niet i.c.m. de actieartikelen uit deze advertentie)

GRATIS PARASOL*

Verbluffend

GOEDKOOP
1e & 2e PINKSTERDAG OPEN 10-18 u

ACAPULCO LOVESEAT
159,-  -31%
PER STUK SLECHTS:

109,-

ACAPULCO 
LOUNGECHAIR
99,-  -40%
PER STUK SLECHTS:

59,-

ACAPULCO 
KINDERSTOEL
59,95  -42%
PER STUK SLECHTS:

34,95

ALUMINIUM 
LIGBED
398,-  
PER STUK SLECHTS:

199,-

ALUMINIUM 
LOUNGESET 
1599,-  
COMPLEET SLECHTS:

799,-

ALUMINIUM 
LOUNGESET 
999,-  
COMPLEET SLECHTS:

699,-

HANGSTOEL
INCL. KUSSEN
349,-  
NU SLECHTS:

199,-
ALUMINIUM 
STAPELSTOEL 
149,-  
PER STUK SLECHTS:

69,-

TUINSTOEL
129,-  
PER STUK SLECHTS:

89,-

LOUNGESET
899,-  
COMPLEET SLECHTS:

299,-

-50%
U BESPAART 199,-

ALUMINIUM LIGBED
199,-  -30%
NU SLECHTS:

139,-

LUXE ZWEEFPARASOL VIERKANT XXL
• Polyester doek, 250x250 cm 
• Makkelijk te openen en te sluiten
• Keuze uit 3 kleuren
• Inclusief kruisvoet
189,-  
NU SLECHTS:

99,-

Keuze uit wit 
of antraciet

SCHOMMELBANK
399,-  
NU SLECHTS:

199,-

Keuze uit 3 kleuren

Keuze uit 
5 kleuren

Keuze uit 3 kleuren

RECHTSTREEKSE IMPORT: VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TIJDELIJKE SUPERAANBIEDING!

-30%
U BESPAART 300,-

-67%
U BESPAART 600,-

-54%
U BESPAART 80,-

-43%
U BESPAART 150,-

TIJDELIJKE SUPERAANBIEDING!

-50%
U BESPAART 800,-

TOPKWALITEIT ALUMINIUM FRAME

GROTE KEUZE IN BETONTAFELS, DE TREND VAN NU!

-31%
U BESPAART 40,-

-50%
U BESPAART 200,-

-48%
U BESPAART 90,-
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

HAPERT - Na 2 afgelaste nieuwjaarsrecep-
ties om bekende redenen was er wat in te 
halen als het gaat om het huldigen van onze 
jubilarissen en het uitreiken van de Harrie 
Snelders trofee 2020 en 2021. Omdat we 
niet wilden wachten tot de volgende nieuw-
jaarsreceptie werd besloten om dit te com-
bineren met de seizoensafsluiting.

Door 2 gemiste jaren was er een lange lijst 
van jubilarissen (liefst 25!) af te werken maar 
dit werd door de a.i. voorzitter professioneel 
afgewerkt. Uiteraard was het niet mogelijk 
om voor iedereen een apart woordje te hou-
den. De oudere jongeren vonden dat prima. 
Snel weer terug naar de hangtafels. 

Maar voor de jonge ouderen was er uiteraard 
wat meer speciale aandacht. Zo hadden we 
de 40-jarige jubilarissen met Jos Huibers 
( jarenlang actief geweest als voetballer en 
als lid jeugd- en hoofdbestuur), Joris van 
Buul (zijn lijst van verdiensten is eigenlijk te 
lang om op te noemen, laten we zeggen alles 
behalve voorzitter), Dave van de Sande (nog 
steeds actief als voetballer en oud-jeugdtrai-
ner) maar ook Piet Luyten. 

Wat zegt u? Piet Luyten? De Piet Luyten? 
Jawel, want in tegenstelling tot wat de meeste 
mensen denken is Piet 'nog maar' 40 jaar lid 
terwijl iedereen hem toch ziet als het icoon, 
het meubilair en de ultieme clubman van vv 

Hapert. En dat is Piet natuurlijk ook, 
alleen nog geen 100 jaar maar 40. Dat 
doet niets af aan de enorme waardering die 
er voor Piet leeft binnen de club en dat kwam 
tot uiting toen het gehele aanwezige publiek 
Piet toezong bij het ontvangen van de jubile-
umspeld. Piet werd er duidelijk door geraakt.

Jan Schilders krijgt zijn speldje voor 50 jaar lid 
nog in de bus want hij kon er helaas niet bij zijn. 
Wel aanwezig waren de echte oud-strijders: 
Theo Schilders (60 jaar), Ad Schilders (70 jaar) 
en Piet Docters van Leeuwen (70 jaar).  Theo 
behoeft eigenlijk weinig introductie. Als lid van 
de werkploeg en vaste supporter is hij ook niet 
weg te denken bij vv Hapert. Tevens heeft Theo 
een kleurrijk verleden als voetballer en lei-
der bij de club. Ad Schilders (Ad had vroeger 
buurtsuper De Centra naast ’t Pleintje) is ja-
renlang actief geweest in de jeugd en gewoon 
lekker lid gebleven. Piet Docters van Leeuwen 
heeft er ook een voetballeven op zitten bij vv 
Hapert als voetballer, trainer en leider. 

Hierna kwam de uitreiking van de Harrie Snel-
ders trofee. De trofee die we elk jaar toeken-
nen aan een persoon of groep die het afgelo-
pen jaar of een bepaalde periode zich op een 
speciale manier heeft ingezet voor de club. 
Ook vaak gezien als een oeuvreprijs voor be-
wezen diensten en een aanmoediging om er 
vooral mee door te gaan. In de coronatijd heeft 
vv Hapert een flinke inhaalslag gemaakt in het 
achterstallig onderhoud en de verbetering van 
de accommodatie. Samen met de gemeente 
Bladel heeft de werkploeg de handen flink uit 
de mouwen gestoken en ziet het er allemaal 
weer fantastisch uit. Hiervoor kregen ze al flink 
waardering maar bij deze nu ook in de vorm 
van de Harrie Snelders trofee 2020, waarbij 
aangetekend dat Harrie zelf jarenlang lid is 
geweest van dezelfde werkploeg. Het beeldje 
werd in ontvangst genomen door de aanwezi-
ge werkploegleden Theo Schilders, Theo Wil-
lemsen en Ad Moonen.

De trofee voor 2021 werd toegekend aan 
scheidsrechter Peter van Beers die al tijden 
actief is binnen de vereniging. Iedereen weet 

dat er een scheidsrechterstekort is 
en daarom is het o zo belangrijk dat we 

onze scheidsrechters koesteren. Een waar-
deringsprijs voor alle jaren en hopelijk een 
aanmoediging om nog even door te gaan on-
danks dat hij nu even in de lappenmand zit. 
Jos Minkels had nog enkele mooie woorden 
voor Peter en het “Peter bedankt” na afloop 
klonk hem dan ook als muziek in de oren.

Nadat fotograaf Ad Saris zijn laatste kiekjes 
had gemaakt werd het off iciële gedeelte af-
gesloten. Het was een prima alternatief maar 
hopelijk volgend jaar weer gewoon tijdens de 
nieuwjaarsreceptie.

De jubilarissen op een rijtje:
25 jaar - Tom Lavrijssen, Huub Spoormans, 
Noud Wieland, Jan Bleijs, Niels Lavrijssen, 
Jeroen Tijssen, Rik Verdonschot, Jeroen Wils, 
Jeroen van Heertum, Andre van Dongen, 
Koen Gerritsen, Hans van Heemert, Jochem 

Masman, Willem Spooren, Roel Minkels, 
Patrick Waterschoot en Bas Brekelmans.
40 jaar - Jos Huibers, Dave van de Sande, 
Joris van Buul en Piet Luyten
50 jaar - Jan Schilders
60 jaar - Theo Schilders
70 jaar - Ad Schilders en Piet Docters van 
Leeuwen

Vv Hapert huldigt zijn jubilarissen

Hapert. En dat is Piet natuurlijk ook, dat er een scheidsrechterstekort is 

'De werkploeg': 
v.l.n.r.:Theo Schilders, 
Theo Willemsen en Ad Moonen

Piet Luyten

Peter van Beers (r)
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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

#2

2 5 7 4 4 5
2 3 2 1

9 8 7 1 9 4
7 6 4 1 1 8

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

7 9 4 1 8 4
2 3

4 8 6 6 8 2
5 2

1 4 3 5
2 1

1 7 9 1 2 6
8 5

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

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

2 5 7 7
5 3 2 4 7 8

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 22

A D
em

ocratic nation, at least w
hen organized to secure the political rights

of life, liberty, and the pursuit of happiness, can be a large and populous
nation.

-- M
ichael Scully

8 2 3
2 8
4 9 5

7 3 2
3 7
2 1 9

8 1 4
9 7

3 5 4

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Vogels 
 

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

 
 

A – Vogelkijker (9)
B – Vogel van de streek, net als de steppearend 
  en de strandplevier (13)
C – Finishte voor de zilvermeeuw en de bronskoekoek (8)
D – Je wordt gek van die vogels (9)
E – Die vogels hebben geen goede naam (12)
F – Watervogel, net als de meerkoet en de kraanvogel (9)
G – Religieuze vogel, net als het nonnetje, de kardinaal 
  en de apostelvogel (11)
H – Vogel met een drankprobleem? (10)
I – (Oehoe, kom je ook naar ons) nachtfeestje? (8)
J – Hij is nog kleurrijker dan de blauwe reiger, 
  de grijze duif en het roodborstje (5,6)

K – Muzikale vlieger, net als de tamboerijnduif 
  en de trompetzwaan (11)
L – Verwant aan de strontvlieg en de mestkever (10)
M – Klapeksters, slavinken en rotganzen (10)
N – Hij komt op hoge poten aanzetten (10)
O – Verwant aan de houtduif en de bosuil (10)
P – Vogel die vaak bij de kapper te zien is, 
  net als de kuifmees en de kwikstaart (13)
Q – Baltsbewegingen van de kraanvogel (7)
R – Gezonde eter, net als de appelvink 
  en de koolmees (12)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Henk Denissen
      uit Hulsel

met het oplossingswoord: ‘bestuurscollege’

Henk heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: De winnaar van vorige week is: 

Cryptofilippine
Vogels

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 22

According to the obituary notices, a m
ean and unim

portant person never dies.

1 6 2 7 3 8
8

3 7 1 9 6 2
2 4 6 7

7 3 2 9
1 3 8 9 2 7

4
6 9 8 5 2 1

D
ub

be
l z

ie
n

Op de werfOp de werf

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

Hiernaast 
moeder aarde 
die een gezicht 
van een vrouw 
herbergt. 

Deze tekening 
stamt uit 1913 
en stond op een 
postkaart 
in Engeland.



13 3 juni 2022 IN DE KEMPEN

Markt 4, Hapert

Te bestellen 

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

za. van 9 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

UIT EIGEN KWEKERIJBroekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819UIT EIGEN KWEKERIJUIT EIGEN KWEKERIJ
Like ons op Facebook

Greet en Kees Verbaant-van Limpt uit Reusel zijn op 5 juni precies 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met het 
diamanten huwelijk!

60 jaar getrouwd 60 jaar getrouwd 

HOOGELOON - Steeds meer merken we 
dat het belangrijk is om preventief bezig te 
zijn met onze gezondheid. Wat kunnen we 
nu doen om zo lang mogelijk vitaal te blij-
ven? We willen immers oud worden zonder 
dat zo te voelen.

Op donderdag 9 juni is er tussen 10.00 en 18.00 
uur de mogelijkheid om op een ontspannen 
manier zelf te checken hoe het met uw vita-
liteit gesteld is en zo te ontdekken wat u mo-
gelijk zou kunnen en willen doen om zo lang 
mogelijk lichamelijk en geestelijk fit te blijven. 
Er wordt die dag gekeken naar de fysieke mo-
gelijkheden van iedereen (i.p.v. het onder een 
vergrootglas leggen van de onmogelijkheden). 

U kunt zich alleen of met een maatje (part-
ner, vriend(in), familielid) opgeven en gaat die 
dag op een aangegeven tijd een circuit star-
ten, dat ongeveer 1,5 uur zal duren. Het levert 
concrete waarden op over bijvoorbeeld even-
wicht, knijpkracht, spier- en botmassa. Het is 
mogelijk om de conditie van de bloedvaten 

te laten meten. En u heeft een kort gesprek 
met een deskundige over hoe u zich voelt, uw 
bewegingsmogelijkheden en voeding gere-
lateerde oplossingen. Er zal ook een huisarts 
uit onze gemeente aanwezig zijn.

De testjes worden voor een deel uitgevoerd 
door MBO-studenten ‘Sport en bewegen’ en 
de opleiding tot doktersassistenten. Daar-
naast zijn er vrijwilligers van KBO Brabant 
met een (para-)medische achtergrond actief. 
De Vitaliteitsdag is namelijk door hen opge-
zet en al eerder met succes in andere Bra-
bantse dorpen gehouden. 

Wilt u deelnemen, mail dan uw naam, adres 
en telefoonnummer naar: info@zorgcoopera-
tie.nl. Deelname is geheel gratis en er kunnen 
60 mensen deelnemen. U kunt hier eventueel 
ook een maatje opgeven; anders koppelen 
wij u aan iemand. Ook van uw maatje (part-
ner, vriend(in), broer, zus, moeder of dochter) 
ontvangen we graag dezelfde gegevens. U 
bent van harte welkom!

Uitnodiging Vitaliteitsdag
in d’n Anloôp

De afgelopen periode heeft een adviesbu-
reau gewerkt aan een plan voor de Willi-
brordlaan in Hulsel. Het eerste ontwerp 
ligt nu klaar.

Waarop een nieuw ontwerp?
De afgelopen jaren hebben we regelmatig 
feedback ontvangen over de verkeerssitua-
tie aan de Willibrordlaan/Vooreind in Hulsel. 
Denk aan een te hoge rijsnelheid, vrachtver-
keer wat door het centrum rijdt en onvol-
doende verkeersveiligheid voor fietsers. Daar 
brengen wij graag verandering in!

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-
plan (GVVP) lees je ons streefbeeld voor 
verkeer(sveiligheid), wegen, (fiets)routes en 
maatregelen om dat te verbeteren. Daarin 
lees je dus ook meer achtergrondinformatie 
over waarom we aan de Willibrordlaan zwaar 
verkeer willen verminderen en de fietsroute 
willen verbeteren. We gaan de binnengeko-
men opmerkingen verwerken. Daarna orga-
niseren we nog een moment waar inwoners 
en ondernemers opmerkingen en wensen 
kunnen aangeven.

Opmerkingen/vragen?
Op www.buitenkomtbinnen.nl/willibrordlaan-
hulsel kun je via het contactformulier je op-
merkingen en vragen kwijt over het ontwerp.

Eerste ontwerp 
Willibrordlaan in 
Hulsel nu te bekijken

KEMPEN - KempenEnergie heeft de 
coöperatie KempenStroom opgericht om 
inwoners te kunnen laten deelnemen in 
grootschalige energie-opwekking via zon-
neparken en windmolens. Deelnemers aan 
de Online Energie Workshop worden geïn-
formeerd over de ontwikkeling van nieu-
we installaties en  hoe zij er financieel van 
kunnen profiteren. 

Hoe dat precies werkt wordt uitgelegd in de 
Online Energie Workshop. De Online Work-
shop wordt gratis via Zoom aangeboden in 
samenwerking met Bibliotheek de Kempen. 
Kijk voor de details en aanmelding op www.
kempen.op-shop.nl.

Tijdens de Online Energie Workshop komt tel-
kens één thema aan bod, zoals isolatie, ven-
tilatie, de warmtepomp, elektrisch rijden en 
(collectieve) zonnedaken. In elke workshop is 
er veel ruimte voor het stellen van vragen. De 
EnergieGidsen van KempenEnergie geven de 
workshops en delen tips en informatie. 

Een online workshop kun je volgen achter de 
laptop thuis en biedt mogelijkheden om met 
anderen in gesprek te gaan en ervaringen 
uit te wisselen. Het beloven interessante en 
dynamische avonden te worden.

Participatie in 
Energieprojecten
Online Energie Workshop 
Kempenenergie
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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

MILIEU EN NATUUR

Warmtepompen zijn een eff iciënte manier 
om je huis te verwarmen, omdat ze het 
grootste deel van de warmte gratis uit de 
omgeving halen, uit de buitenlucht of uit 
de bodem. Voor die laatste categorie is de 
meest gebruikte methode om warmte uit 
de grond te halen door middel van diepe 
verticale boringen (50 – 150 m diep), waar 
lussen van kunststof leidingen in worden 
neergelaten. 

Door deze lussen stroomt een vloeistof 
(antivries) die de warmte van de aarde op-
neemt en verder naar de warmtepomp voert. 
Die zet de aangevoerde warmte om in een 
aangename temperatuur voor de woning en 
warm leidingwater. Het is een gesloten cyclus 
die weinig energie vraagt. Dit systeem werkt 
in de praktijk erg goed, je kunt in de zomer 
de koele vloeistof zelfs gebruiken om vrijwel 
gratis te koelen. Echter, het systeem is kost-
baar in aanschaf. De boringen kunnen alleen 
worden uitgevoerd door gespecialiseerde 
bedrijven met dure apparatuur die daar een 
forse prijs voor vragen.

Een alternatief is de horizontale bodemwarm-
tewisselaar. Hierbij worden enige honderden 
meters aan kunststofleidingen in lussen op 
een diepte van 1 – 1,5 meter geplaatst. Hier-
voor is geen duur boorbedrijf nodig. Wel is 
het belangrijk om een voldoende groot per-
ceel te hebben waar de lussen in gelegd kun-
nen worden. 

Daarom is dit systeem vooral geschikt voor 
huizen in het buitengebied waar een open, 
vrij afgraafbaar grondstuk beschikbaar is, 
bijv. een weiland of een groot gazon dat nog 
aangelegd moet worden. 

De oppervlakte kan beter te groot dan te klein 
worden gekozen. Bij een te kleine oppervlak-
te wordt teveel warmte aan de grond onttrok-
ken, zodat deze uiteindelijk kan bevriezen en 
de bron z’n werking zal verliezen.

Mocht u meer willen weten hierover, loop 
dan eens binnen bij een van de energieloket-
ten op zaterdagmorgen, of stel uw vraag via
 energieloket@kempenenergie.nl

www.kempenenergie.nl

Aardwarmte zonder 
dure boringen   

Advies over energieverbruik

BERGEIJK - Natuurmonumenten heeft met 
hulp van Waterschap de Dommel en finan-
ciële steun van Provincie Noord-Brabant en 
Coca-Cola in Nederland de vijvers van de 
Liskes in oude luister hersteld. Op 23 mei is 
samen met de partners gevierd dat het cul-
tuurhistorische watersysteem weer zorgt 
voor bijzondere natuurwaarden en functi-
oneert als waterbuff er. Voor deze gelegen-
heid is een nieuw informatiebord onthuld.

(Samen)werken voor water
Een aantal jaren op rij zorgde extreme droog-
te voor droogval van de vijvers en ontstond 
de noodzaak tot samenwerken om met op-
lossingen voor dit gebied te komen. Natuur-
monumenten heeft samen met Waterschap 
de Dommel gekeken naar de oorzaken van 
de droogte in het natuurgebied. Onvoldoen-
de aanvoer van water, lekkage in het (oude) 
visvijversysteem en dalende grondwaterstan-
den lagen ten grondslag aan de droogval. 
Met nieuwe en nauwkeurig te regelen in- en 
uitlaatstuwen van Waterschap de Dommel 
kan het water van de vijvers nu vastgehouden 
en gestuurd worden in het gebied. 

Met financiële steun van de Provincie 
Noord-Brabant, The Coca-Cola Foundation 
en Coca-Cola in Nederland is het mogelijk 
gemaakt om het watersysteem te herstellen. 
Lekkages in dijken en kades zijn gedicht en 
de oude stuwen en buizen zijn vernieuwd, 
zodat nauwelijks water meer weglekt uit het 
systeem. Naast deze gebiedsgerichte maat-
regelen is ook een bredere aanpak nodig om 
de grondwatervoorraad te verbeteren. De 

grondwaterstand staat in veel delen van Bra-
bant onder druk. Door samen te werken en 
kennis te delen willen verschillende partijen, 
waaronder Natuurmonumenten, de grond-
waterstanden bewaken en herstellen. De ge-
maakte afspraken zijn vastgelegd in ‘Grond-
waterconvenant 2021-2027’.

Cultuurhistorisch visvijvercomplex
Visvijvercomplex de Liskes maakt samen met 
de nabijgelegen Pastoorsweijer en Brouwers-
weijer onderdeel uit van een eeuwenoud wa-
tersysteem. De historie van de visvijvers gaat 
ver terug in de tijd. Maar de huidige stuwen 
en duikers, ook wel waterhuishoudkundige 
kunstwerken genoemd, zijn omstreeks 1950 
aangelegd. Zowel de kades, dijken als kunst-
werken waren in slechte staat waardoor er 
water weglekte uit het systeem. Dijken en 
kades zijn vrijgemaakt van begroeiing en de 
lekken zijn gedicht. De oude stuwen zijn na-
gemaakt zodat de oude vervangen konden 
worden. De vijvers kunnen door een systeem 
van sloten en stuwtjes worden gevuld en af-
gelaten, dit is belangrijk voor de regulatie van 
het water. Vroeger van belang voor de kweek 
van vis, heden ten dage voor het beheer van 
het water. De hoeveelheid water kan per vij-
ver geregeld worden, zo kan wateroverlast 
bestreden worden en droogte van het gehele 
complex voorkomen worden.

Unieke natuur
Met het herstel van de visvijvers behouden 
we naast bijzondere cultuurhistorie, ook een 
belangrijk leefgebied voor (moeras)vogels en 
libellen. Nu kan het gebied zich ontwikkelen als 
wetland op de hoge droge zandgronden, waar 
de roerdomp en de woudaap hopelijk snel te-
rugkeren. Rietgorzen, blauwborsten en kieviten 
hebben hun plek alweer gevonden in de Liskes.

Liskes: van voormalige kweekvijvers 
naar waardevolle natuur en waterbuff er
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Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

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

Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Hemelvaartsdag GESLOTEN 

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

Kom kijken in De Afscheidshoeve
12 juni Zondagochtend Kaffee

Ellen Gijsbers

Rondleiding zondag 9 feb. 10.30 uur

Intens uitvaarten  en  De Afscheidshoeve
Tijd, ruimte en aandacht voor een warm afscheid

www.intensuitvaarten.nl

24/7  Directe hulp

0497 - 44 44 44

Groenstraat 7-9  -  Hoogeloon

Rondleiding zondag 9 feb. 10.30 uur

Intens uitvaarten  en  De Afscheidshoeve
Tijd, ruimte en aandacht voor een warm afscheid

www.intensuitvaarten.nl

24/7  Directe hulp

0497 - 44 44 44

Groenstraat 7-9  -  Hoogeloon

Rondleiding zondag 9 feb. 10.30 uur

Intens uitvaarten  en  De Afscheidshoeve
Tijd, ruimte en aandacht voor een warm afscheid

www.intensuitvaarten.nl

24/7  Directe hulp

0497 - 44 44 44

Groenstraat 7-9  -  Hoogeloon

Zondagochtend Kaffee 
12 juni om 10.30 uur

Kun je een afscheid samen intens beleven? Op je eigen 
manier, gemoedelijk en gastvrij? Gelukkig weten steeds 
meer families wat er mogelijk is bij De Afscheidshoeve. 

Bent u benieuwd? Kom dan naar het Zondagochtend Kaffee 
van Intens uitvaarten. We vertellen graag hoe we samen een 
verdrietig afscheid warm en persoonlijk maken. Natuurlijk is er 
een rondleiding. Laat u verrassen door de kracht van deze mooie 
plek om afscheid te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Lieve woorden van nabestaanden
Jullie hebben een plek gecreëerd die recht doet aan het leven 
dat iemand heeft geleefd. Te eren wie iemand was en wat 
diegene heeft betekend in levens van anderen. Met respect, 
aandacht en tijd. Jullie visie en persoonlijkheid maken het  
verschil. De locatie ondersteunt het hele concept. 

Afscheid nemen is een volwaardig onderdeel van The Circle of 
Life. Bij De Afscheidshoeve ervaar je wat dat inhoudt.

VESSEM - Het Kleine Beerze koffiepro-
gramma gaat aan de wandel. Zaterdag 11 
juni wachten Monique en Ria op jullie met 
een spannende tocht voor ieder die zich 
betrokken voelt bij de Kleine Beerze. Voor-
al kinderen zijn welkom. Loop jij ook mee?

Beekdal in de maak
Het is een beetje spannend nu, om rondom 
Vessem, door het beekdal te wandelen. De 
werkzaamheden aan de beek zijn daar nog 
niet afgerond. Brabants Landschap zorgt dat 
er voor de gelegenheid een pad gemaaid 
wordt, maar toch is het verstandig om een 
lange broek en wandelschoenen of laarzen te 
dragen, want langs de oevers staat het gras 
nu hoog.

Het gezicht van de beek
Wat betekent de Kleine Beerze in ons collec-
tief geheugen. Welke herinneringen hebben 
bewoners aan de stroom? Heb je er gespeeld 
in het water? Een nat pak gehaald misschien? 
Gevist op snoek of paling? Wij zijn benieuwd 
naar jouw verhaal over de Kleine Beerze. 

Een beetje griezelig
Er kleven tal van oude verhalen aan het beek-
dal. Het is leuk om die te verkennen. Wij wil-
len jullie meenemen in zo’n verhaal: het ver-
haal van de Apenboer, die eigenlijk gewoon 
Sjef van Dun heette. In het dorp was hij een 

bekende verschijning. Kinderen hadden best 
wel wat ontzag voor deze excentrieke buurt-
bewoner. Wat bracht hem hier en hoe leefde 
hij, zo alleen in de natuur?

Overal vinden we nog sporen van het verle-
den. Samen gaan we op zoek naar de sporen 
van de Apenboer. We beginnen bij De Spek-
donken, waar we alvast iets te drinken krij-
gen. Het wordt een avontuurlijke wandeling 
van een paar kilometer.

Informatie
Datum en tijd: zaterdag 11 juni, 11.00 uur. Lo-
catie: Boerderijterras De Spekdonken, Heike-
sestraat 8A, Vessem. Graag even aanmelden: 
aanmelden@brabantsekempen.eu. Denk aan 
geschikte kleding, want het gras in het boe-
renland staat hoog.

Wandel mee in de voetsporen 
van de Apenboer
Zaterdag 11 juni in Vessem

Foto: R. Bernards
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Chillen met de maten
Wat het eerst opvalt is de heerlijke rust in de enorme 
tuin van Fieke en Jacco. “Dat is inderdaad één van 
de redenen waarom we op dit huis zijn gevallen”, legt 
Jacco uit. “We hadden een fijn huis in Hapert maar Fieke 
wilde graag een praktijkruimte met een eigen ingang. 
Ze is leefstijlcoach en het was niet praktisch om telkens 
met cliënten naar zolder te moeten. Toen we in dit huis 
gingen kijken, zagen we meteen de mogelijkheden. De 
kinderen wilden een grote tuin met een chillhok. Dat 
konden we hier ook afvinken en dus was de beslissing 
snel genomen.”

Met winterjas onder de overkapping
Het stel had een globaal idee van hoe de overkapping 
eruit moest komen zien. “Héél globaal”, benadrukt Fieke. 
“We hebben De Houtwinkel uitgenodigd en zij zagen 
meteen de mogelijkheden. Ons eerste idee was om de 
betonnen overkapping die er stond, dicht te maken. Nadat 
de situatie was beoordeeld, was de conclusie dat dit erg 
veel kosten en beperkingen op zou leveren. Beter was 
het om passende nieuwbouw te maken. We hadden al 
veel ervaring met De Houtwinkel omdat ze in onze vorige 
woning ook het één en ander hadden gemaakt. Ramen, 
deuren en een dakraam waren van hun hand. We wisten 
dat ze ook verstand hadden van overkappingen en ik 
moet zeggen: ze hebben ons positief verrast. Ons globale 
idee is in stand gebleven, namelijk een overkapping. De 
details heeft De Houtwinkel bedacht en daar zijn we onwijs 
tevreden mee. We zitten buiten als het enigszins kan. 
Soms met een vest – of redelijk demonstratief met een 
winterjas – aan, bij de knetterende open haard; heerlijk als 
het regent en je de druppels op de lichtstraat hoort vallen.”

Gevallen voor het licht
De eis van Fieke en Jacco was zoveel mogelijk licht 
binnen behouden. “We zijn voor dit huis gevallen omdat er 
zoveel licht binnen kwam, dat was wat moest blijven. Door 
maximaal grote lichtkoepels te maken, is dat gewaarborgd. 
Natuurlijk lever je iets in maar nog altijd valt er voldoende 
licht binnen”, aldus Fieke. Jacco vult aan: “Ik ben achteraf 
ook erg blij dat we alle werkzaamheden in één keer 
hebben laten doen. Dan zit je één keer in de rommel maar 
dan is het wel voor altijd klaar.” ‘Mooi’ was een wens en 
dat mooi heel goed combineert met duurzaam is een 
prettige bijkomstigheid. Jacco: “Het hout dat gebruikt is 
voor het plafond van de praktijkruimte en de overkapping 
is thermisch gemodificeerd ayous. Ik had ook geen idee 
maar het is duurzaam hout dat zodanig bewerkt is dat alle 
vocht eruit is, dus niet meer ‘werkt’, een prachtige grijze 
kleur krijgt, geen nazorg als beitsen of lakken nodig heeft 
en zéker dertig jaar meegaat. Prima, wat ons betreft.”

Ontspannen is onderdeel van gezonde leefstijl
Fieke en Jacco zijn erg te spreken over de werkzaamheden 
die door De Houtwinkel zijn uitgevoerd. “Ze hebben de 
planning gehaald, wat ik altijd héél prettig vind. Afspraken 
werden nagekomen en het is gewoon heel erg mooi 
geworden. Het huis had altijd al een moderne uitstraling 
en zeker aan de achterkant is dat nu helemaal geüpdatet. 
De kozijnen van de aanbouw zijn van zwart aluminium, 
heel gestileerd, rank en modern.” Bijna dagelijks is Fieke 
te vinden in haar praktijkruimte. “Het is heerlijk om zo de 
grote tuin in te kijken, dat geeft rust. Ook voor mijn cliënten 
is het prettig dat ze die rust ervaren. Dat was op de zolder 
van ons andere huis toch net iets anders. Als leefstijlcoach 
weet ik als geen ander dat ontspannen zeker een onderdeel 
is van een gezonde leefstijl. Met zo’n heerlijke, groene tuin 
is die ontspanning echt niet moeilijk hoor. Dat je met twee 
stappen van de praktijk in de persoonlijke leefruimte bent, 
is fantastisch. Zo blijf je onderdeel van het gezinsleven.”

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

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

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

Het plafond van de prak-
tijkruimte loopt door in de 
overkapping en dat geeft rust. 
Fieke: “Ik vind het heerlijk dat 
het één geheel is geworden. 
Het is goed gelukt om binnen 
met buiten te verbinden. Ze-
ker met de tuindeuren die aan 
twee zijden van de ruimte zijn 
gemaakt, sta je met één stap 
in onze heerlijke tuin.”

Binnen verbinden 
met buiten

Heerlijk buiten leven, buiten eten, met vrienden bijpraten en als het moet, binnen een 
paar stappen in de praktijkruimte zijn. Dagelijks geniet Fieke de Wit met haar man Jacco 
Kramer en kinderen Niek, Kijn en Jelske in hun nieuwe woning in Hapert, waar ze nu een 
jaar wonen. Sinds augustus kunnen ze genieten van de overkapping en de praktijkruimte, 
ontworpen en uitgevoerd door De Houtwinkel.

ONDERDEEL VAN EEN 
GEZONDE LEEFSTIJL

Wonen
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veel kosten en beperkingen op zou leveren. Beter was 
het om passende nieuwbouw te maken. We hadden al 
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details heeft De Houtwinkel bedacht en daar zijn we onwijs 
tevreden mee. We zitten buiten als het enigszins kan. 
Soms met een vest – of redelijk demonstratief met een 
winterjas – aan, bij de knetterende open haard; heerlijk als 
het regent en je de druppels op de lichtstraat hoort vallen.”

Gevallen voor het licht
De eis van Fieke en Jacco was zoveel mogelijk licht 
binnen behouden. “We zijn voor dit huis gevallen omdat er 
zoveel licht binnen kwam, dat was wat moest blijven. Door 
maximaal grote lichtkoepels te maken, is dat gewaarborgd. 
Natuurlijk lever je iets in maar nog altijd valt er voldoende 
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vocht eruit is, dus niet meer ‘werkt’, een prachtige grijze 
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die door De Houtwinkel zijn uitgevoerd. “Ze hebben de 
planning gehaald, wat ik altijd héél prettig vind. Afspraken 
werden nagekomen en het is gewoon heel erg mooi 
geworden. Het huis had altijd al een moderne uitstraling 
en zeker aan de achterkant is dat nu helemaal geüpdatet. 
De kozijnen van de aanbouw zijn van zwart aluminium, 
heel gestileerd, rank en modern.” Bijna dagelijks is Fieke 
te vinden in haar praktijkruimte. “Het is heerlijk om zo de 
grote tuin in te kijken, dat geeft rust. Ook voor mijn cliënten 
is het prettig dat ze die rust ervaren. Dat was op de zolder 
van ons andere huis toch net iets anders. Als leefstijlcoach 
weet ik als geen ander dat ontspannen zeker een onderdeel 
is van een gezonde leefstijl. Met zo’n heerlijke, groene tuin 
is die ontspanning echt niet moeilijk hoor. Dat je met twee 
stappen van de praktijk in de persoonlijke leefruimte bent, 
is fantastisch. Zo blijf je onderdeel van het gezinsleven.”

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

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

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

Het plafond van de prak-
tijkruimte loopt door in de 
overkapping en dat geeft rust. 
Fieke: “Ik vind het heerlijk dat 
het één geheel is geworden. 
Het is goed gelukt om binnen 
met buiten te verbinden. Ze-
ker met de tuindeuren die aan 
twee zijden van de ruimte zijn 
gemaakt, sta je met één stap 
in onze heerlijke tuin.”

Binnen verbinden 
met buiten

Heerlijk buiten leven, buiten eten, met vrienden bijpraten en als het moet, binnen een 
paar stappen in de praktijkruimte zijn. Dagelijks geniet Fieke de Wit met haar man Jacco 
Kramer en kinderen Niek, Kijn en Jelske in hun nieuwe woning in Hapert, waar ze nu een 
jaar wonen. Sinds augustus kunnen ze genieten van de overkapping en de praktijkruimte, 
ontworpen en uitgevoerd door De Houtwinkel.

ONDERDEEL VAN EEN 
GEZONDE LEEFSTIJL

Wonen
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Nieuw klacht- en 
meldingensysteem voor 
gemeente Bladel

Vanaf 11 juli 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’. Dat 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.

Gratis kermiskaartjes voor basisschoolkinderen
Gemeente Bladel bestaat dit jaar 25 jaar! Omdat de 
gemeente dit samen met de kinderen wil vieren, krijgen 
alle basisschoolkinderen in de gemeente twee 
kermiskaartjes. Eén kaartje doet de gemeente Bladel 
cadeau; kermisexploitant Gebroeders Regter heeft 
besloten daarbovenop nog één kaartje per kind te 
sponsoren. 

De kermiskaartjes worden aan de kinderen uitgedeeld 
via de scholen. Heeft u één of meer kinderen die wel in 
de gemeente Bladel wonen, maar niet in de gemeente 
Bladel naar school gaan? Dan kunt u voor dit kind twee  
kermiskaartjes ophalen bij de balie van het gemeente-
huis.

Spelregels kermiskaartjes
De kaartjes kunnen uitgegeven worden op alle kermissen 
in de gemeente Bladel (Bladel, Casteren, Hapert, 

Hoogeloon en Netersel). Kunt u niet naar de kermis in 
eigen dorp? Dan kunt u de kaartjes eventueel dus ook 
uitgeven in een andere kern van de gemeente Bladel. De 
kaartjes zijn enkel dit jaar geldig.

De kaartjes kunnen gebruikt worden voor alle attracties 
waar je in kunt (met uitzondering van de Booster). Voor 
spelletjes (zoals eendjes hengelen of schieten) en voor 
consumpties (zoals de snoepkraam) kunnen de kaartjes 
niet gebruikt worden.

Vragen? 
Heeft u nog vragen over de kermiskaartjes? Dan kunt u 
een e-mail sturen naar 25jaar@bladel.nl of bellen naar 
0497 - 36 16 36. Op de pagina www.bladel.nl/25jaar 
kunt u meer informatie vinden over het jubileumjaar van 
de gemeente.

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

Hoogeloon
•       De Hoef 12B, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het tijdelijk verkopen van feestkleding en 
toebehoren in de maanden januari t/m maart 
2023 en januari t/m maart 2024. Datum besluit: 
18-05-2022.

•       Landrop 11A1, afwijken van het bestemmingsplan 
voor het bewonen van een tijdelijke woonunit. 
Datum besluit: 23-05-2022.

•       Heuvelseweg 12, uitbreiden en verbouwen van 
een woning. Datum besluit: 17-5-2022.

Bladel
•       Bossingel ongenummerd (links en rechts van 

nummer 12), afwijken van het bestemmingsplan 
voor het bouwen van twee woningen. Datum 
besluit: 23-05-2022.

•       Pius X-straat 25, aanleggen van een inrit. Datum 
besluit: 17-5-2022.
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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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Het einde van 
de basisschool-
periode komt 
in zicht voor de 
achtste groe-
pers. Zij worden 

op verschillende manieren klaargestoomd 
voor een nieuwe periode in hun leven; de 
middelbare school. Samen met Chauffeurs 
Vereniging Reusel (CVR) dragen we hier 
graag een steentje aan bij!

Veilig naar school
De jaarlijkse Veiligheidsdag staat in het teken 
van veiligheid in het verkeer op weg van en 
naar school. Dit jaar is de Veiligheidsdag op 
zaterdag 18 juni. Het wordt een leuke en leer-
zame dag met onder andere de politie, brand-
weer, ambulance, EHBO, Team Lotus, vele 
chauffeurs (voor een rit in een vrachtwagen!) 
en nog veel meer! Nieuw dit jaar is dat kinde-
ren uitleg krijgen over opleidingen in de logis-
tiek. Ook doet een slachtoffer van een ongeval 
zijn verhaal. Kijk voor meer informatie op www.
chauffeursverenigingreusel.nl/veiligheidsdag.

Oproep burgemeester Annemieke van de 
Ven
“Tijdens de Veiligheidsdag kunnen kinderen 
zien én ervaren hoeveel gevaar ze kunnen 
lopen als fietser in het verkeer. Ik vind het 
heel bijzonder en uniek dat deze dag voor 
onze schoolgaande jeugd wordt georga-
niseerd en dat al deze partijen de handen 
hiervoor ineen slaan. Natuurlijk hoop ik dat 
heel veel kinderen en hun ouders/verzorgers 
in onze gemeente van dit speciale aanbod 
gebruik maken en een bezoek brengen aan 
deze belangrijke activiteit!”

Uitnodiging
Alle achtste groepers hebben een brief ge-
kregen van CVR om zich aan te melden. Aan-
melden kan nog steeds via veiligheidsdag@
hotmail.com. De dag is gratis en er wordt ge-
zorgd voor broodjes en drinken. Voor ouders/
verzorgers staat de koffie klaar. 

Kom gerust een kijkje nemen! Vragen? Neem 
dan gerust contact op via veiligheidsdag@
hotmail.com of 06 – 83 41 29 01.

Veiligheidsdag voor achtste groepers
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uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij 
het selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. 
Door uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u 
ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional 
van Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van 
uw ideale interieur.

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

https://www.profita.nl/advies

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

Bank met 
2 draaibare 
rugleuningen.

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

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

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

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

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

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

2e Pinksterdag
Maandag 6 juni

geopend 11.00 - 17.00 uur

2e Pinksterdag
Maandag 6 juni

geopend 11.00 - 17.00 uur
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Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA

Jean-Paul Ruy-
ters is vanaf 1 juli 
onze nieuwe ge-
meentesecreta-
ris! Hij neemt de 
werkzaamheden 

over van Rob Brekelmans, die tot 1 juli blijft 
als interim gemeentesecretaris/algemeen 
directeur. 

Ruyters is nu nog manager Ruimtelijke Ont-
wikkeling bij gemeente Land van Cuijk en 
werkte vanaf 2000 in diverse, voornamelijk 
leidinggevende functies bij de gemeenten 
Uden, Veghel, Cranendonck en Mill en Sint 
Hubert. Bij de laatste gemeente was hij tot 
de herindeling, ruim 4,5 jaar, werkzaam als  
gemeentesecretaris.

Burgemeester Annemieke van de Ven: “Met 
Jean-Paul mogen we een secretaris met 
ruime ervaring verwelkomen. Hij is vertrouwd 
met werken in de gemeentelijke organisatie 
en geeft aan graag mede invulling te gaan 

geven aan ‘Samen Doen’. Ik zie uit naar onze 
samenwerking.”

Nieuwe gemeentesecretaris

Open carrièredag VDL Groep
Acht VDL-bedrijven in de Kempen ope-
nen op vrijdag 10 juni van 10.00 tot 18.00 
uur hun deuren voor een kijkje achter de 
schermen. De hele dag staat in het teken 
van ontdekken welke mogelijkheden er zijn 
op het gebied van een toekomstgerichte 
baan. Iedereen is welkom, met welke ach-
tergrond en kennis dan ook.

Kijkje achter de schermen – maak kans op 
een ballonvaart 
Vrijdag 10 juni worden er diverse rondleidin-
gen gegeven die ieder kwartier starten. Vrije 
inloop is mogelijk. Met een inschrijving via 
www.vdlcarrieredag.nl en aanwezigheid maak 
je kans op een ballonvaart boven de Kempen.

Deelnemende VDL-bedrijven
VDL VDS Technische Industrie, combineert 
snij-, buig- en trekbewerkingen in één ge-
reedschap en kan ook extra delen zoals nuts, 
inserts of draadvormen toevoegen in een 
stempel.
VDL Containersystemen, ontwikkelt, pro-
duceert en verkoopt een breed scala aan 
hydraulische containerhandlingsystemen. 
Gespecialiseerd in haakarm-, portaalarm, 
kabel- en kettinginstallaties voor vrachtwa-
gens, trailers en landbouwvoertuigen.
VD Leegte Metaal, toeleveringsbedrijf dat 
voornamelijk actief is in de metaalbranche. 
Specialisaties zijn zwaar constructiewerk, 
complexe lassamenstellingen en turn-key 
projecten. Bij VD Leegte metaal wordt hard 
gewerkt aan ‘de fabriek van de toekomst’. 
Mens, technologie en informatie worden aan 
elkaar gekoppeld voor een toenemende pro-
ductie-intelligentie. 
VDL TIM Hapert, first-tier supplier en erkend 
specialist in het mechanisch bewerken van 

giet-, las-, snij-, plaat-, smeed- en construc-
tiewerk en lassamenstellingen door middel 
van CNC-draaibanken en (gerobotiseer-
de) CNC-bewerkingsmachines. Daarnaast  
worden er assemblagewerkzaamheden ver-
richt. 
VDL Gereedschapmakerij, richt zich op het 
ontwikkelen, vervaardigen en onderhouden 
van gereedschappen ten behoeve van het 
productieproces gericht op de verwerking 
van plaatmateriaal in de metaalverwerkende 
industrie. Variërend van eenvoudige tot zeer 
complexe gereedschappen. Van prototype 
tooling voor kleine series tot high volume 
productie tooling. 
VDL Services, gespecialiseerd in ontwerp, 
installatie, onderhoud en reparatie van di-
verse (VDL-)producten en systemen. Het 
team van allround servicemonteurs werkt en 
woont verspreid over heel Nederland. Door 
deze landelijke dekking kunnen er korte aan-
rijdtijden garandeerd worden aan de klanten, 
waardoor storingen snel kunnen worden ver-
holpen. Het team van monteurs wordt aange-
stuurd vanuit het kantoor in Hapert. 
VDL Fibertech Industries, toeleverancier 
van lichtgewicht en klantspecifieke compo-
sieten. Met technische kennis wordt geke-
ken naar de meerwaarde van composieten 
binnen tal van toepassingen. VDL Fibertech 
Industries beschikt over een moderne pro-
ductiefaciliteit voor het realiseren van kleine 
tot grote series composiet producten. 
VDL Apparatenbouw, gespecialiseerd in de 
co-ontwikkeling, productie, montage, service 
en het testen van producten. Daarnaast is 
het overnemen, controleren en optimaliseren 
van de complete logistiek en het projectma-
nagement hiervan een specialisme van VDL  
Apparatenbouw.
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Asperge Ragout
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr dunne witte asperges
o 250 ml Knorr Garde d’Or

Hollandaise Saus
o 100 gr MonChou
o 50 gr geraspte Emmentaler kaas
o 2 stengels bosui
o 2 el gehakte dille
o 2 el gehakte bieslook
o 1 el gehakte dragon
o 200 gr gerookte zalm

Schil de asperges en hak het houterige
stuk van de onderzijde af. Snijd ze in
stukjes van 1 cm. Kook de asperge
stukjes in water met een scheutje melk,
een theelepel zout en een theelepel
suiker in circa 5 min. beetgaar.

Maak ondertussen de ragout zoals
hieronder beschreven:

Hak de MonChou in kleine blokjes en de
bosui in dunne ringetjes. Verwarm de
Hollandaise saus en laat hierin de
MonChou blokjes smelten. Voeg ook de
bosui ringetjes toe.

Roer er de emmentaler kaas door en laat
deze ook smelten in de saus. Snijd de
plakjes zalm in reepjes en voeg deze
samen met de kruiden toe aan de ragout.

Is de ragout nog te dun, bindt deze dan
met wat maïzena.

Serveer in een bladerdeegbakje met wat
bieslook of dille on top.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min

gr geraspte Emmentaler kaas

Ze zijn er nog maar een paar weken, tot 24 
juni om precies te zijn…..Asperges.

Deze asperge ragout maakte ik een paar 
weken geleden, tijdens een Paasevent 
hadden we een asperge proeverij. Omdat ik 
er zoveel enthousiaste reacties op kreeg deel 
ik het nu voor de asperge liefhebber van deze 
krant. Pas op dat je er je vingers niet bij opeet 
Fijn Weekend!

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

Vind je dit moeilijk, 
stuur me dan een berichtje 

via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

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

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

VERMAKELIJK

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

REUSEL - Het evenement vindt op 10 juni 
plaats in De Kei, Kerkplein 69 in Reusel. 
We starten om 20.00 uur en loopt door tot 
01.30 uur. Dus als je een goede zitplaats 
wil, zorg dan dat je tijdig aanwezig bent. 

Zou je zelf, of onder begeleiding van Willton, 
ook eens muziek willen maken tijdens één 
van deze avonden, neem dan contact op met 
Ton Lavrijsen. Heb je iets te vieren, dan is 
dit de perfecte gelegenheid. Neem hiervoor 
contact op met Joost Gevers. De onderstaan-
de muzikanten hebben hun medewerking 
toegezegd om er een gezellige en muzikale 
avond van te maken.

John NotLennon
We hebben John NotLennon wederom bereid 
gevonden om deze avond samen met ons in te 
vullen. Zijn vorige optreden, inmiddels al weer 

enkele jaren geleden i.v.m. corona, was zo goed 
ontvangen dat we blij zijn dat hij op ons verzoek 
positief heeft gereageerd. John zijn wieg stond 
in Nederland, maar zijn hart ligt in Liverpool. Al 
sinds zijn prille jeugd is hij in de ban van The 
Beatles en rock and roll. Tijdens zijn optreden 
neemt John NotLennon je mee terug naar de 
fifties en sixties. Met een vleugje Buddy Holly 
en een snufje Paul Anka en heel veel Beatles.

Trio Anderszum
Jos van den Hollander, Kees Tops en Henk 
van de Put vormen het Trio Anderszum en 
hebben hun kwaliteiten op muzikaal gebied al 
vele malen laten horen. Mogelijk gaan ze ons 
wederom verrassen met een gastoptreden. 

Willton
Met muziek uit de jaren ‘70 en ‘80, die al 
menigmaal hun muziek ten gehore hebben 
gebracht op diverse muziekavonden. De 
bezetting wordt gevormd door Ankie Lepe-
laars-Lavrijsen (zang, piano en dwarsfluit), 
Wil van Dijsseldonk (gitaar en zang), Ton La-
vrijsen (zang en cajon) en Hans van de Pol 
(gitaar en zang).

Door sluiting van De Kei i.v.m. geplande 
nieuwbouw zijn we in onderhandeling met de 
gemeenschapshuizen in Hooge en Lage Mier-
de om dit evenement voort te kunnen zetten.

Reuselse muziekavond in De Kei

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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?

Asperge Ragout
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr dunne witte asperges
o 250 ml Knorr Garde d’Or

Hollandaise Saus
o 100 gr MonChou
o 50 gr geraspte Emmentaler kaas
o 2 stengels bosui
o 2 el gehakte dille
o 2 el gehakte bieslook
o 1 el gehakte dragon
o 200 gr gerookte zalm

Schil de asperges en hak het houterige
stuk van de onderzijde af. Snijd ze in
stukjes van 1 cm. Kook de asperge
stukjes in water met een scheutje melk,
een theelepel zout en een theelepel
suiker in circa 5 min. beetgaar.

Maak ondertussen de ragout zoals
hieronder beschreven:

Hak de MonChou in kleine blokjes en de
bosui in dunne ringetjes. Verwarm de
Hollandaise saus en laat hierin de
MonChou blokjes smelten. Voeg ook de
bosui ringetjes toe.

Roer er de emmentaler kaas door en laat
deze ook smelten in de saus. Snijd de
plakjes zalm in reepjes en voeg deze
samen met de kruiden toe aan de ragout.

Is de ragout nog te dun, bindt deze dan
met wat maïzena.

Serveer in een bladerdeegbakje met wat
bieslook of dille on top.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min

Asperge Ragout
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr dunne witte asperges
o 250 ml Knorr Garde d’Or

Hollandaise Saus
o 100 gr MonChou
o 50 gr geraspte Emmentaler kaas
o 2 stengels bosui
o 2 el gehakte dille
o 2 el gehakte bieslook
o 1 el gehakte dragon
o 200 gr gerookte zalm

Schil de asperges en hak het houterige
stuk van de onderzijde af. Snijd ze in
stukjes van 1 cm. Kook de asperge
stukjes in water met een scheutje melk,
een theelepel zout en een theelepel
suiker in circa 5 min. beetgaar.

Maak ondertussen de ragout zoals
hieronder beschreven:

Hak de MonChou in kleine blokjes en de
bosui in dunne ringetjes. Verwarm de
Hollandaise saus en laat hierin de
MonChou blokjes smelten. Voeg ook de
bosui ringetjes toe.

Roer er de emmentaler kaas door en laat
deze ook smelten in de saus. Snijd de
plakjes zalm in reepjes en voeg deze
samen met de kruiden toe aan de ragout.

Is de ragout nog te dun, bindt deze dan
met wat maïzena.

Serveer in een bladerdeegbakje met wat
bieslook of dille on top.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

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 
KOFFIEWANDELING
Thema: ‘Verhalen aan de beek’. 
Start: Boerderij-terras De Spekdonken, 
Heikesestraat 10, Vessem. Tijd: 11.00 uur. Af-
stand: 5 km. Wandel mee (ook voor kinderen)! 
Opgeven: deelname@brabantsekempen.eu.

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.

GARAGESALE 
BV 'T KERKEPEDJE
Locatie: Venweg, Van Gerwenstraat, 
Elsenstraat, Pastoriepad, Oude 
Provincialeweg, Abdijstraat, Venbroek, 
Mosveld, de Voort, Vestdijk en Schoolstraat, 
Hapert. Tijd: 10.00 uur.

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.

VRIJDAG 24 T/M 
ZONDAG 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.

ZATERDAG 25 JUNI

PYRO HOMETOWN 
COVERSHOW
Locatie: kermistent Kerkplein, Hoogeloon.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree. Een 
exclusieve show van PYRO als coverband, 
aangevuld met blazers en een gastzangeres.

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!

ZONDAG 26 JUNI

MTB-EVENT LOONSE 
KERMISTOCHT MET APRÈSFIETS
Locatie: kermistent Kerkplein, Hoogeloon.
Inschrijving en start tussen 08.30-10.30 uur.
Inschrijving: € 5,00. Mountainbiketocht van 
35 of 55 km. Vanaf 11.00 uur open terras met 
speciaalbieren en DJ Henk van Ham.

MAANDAG 27 JUNI

MUZIEKFESTIVAL MET NO SILENCE, 
FIGURE OUT EN BITE THE BULLET
Locatie: kermistent Kerkplein, Hoogeloon.
Tijd: 19.00-24.00 uur. Gratis entree.
Live pop- en rockmuziek door regionale
bands m.m.v. DJ Christian.

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.

WOENSDAG 20 JULI

ZOMERAVONDCONCERT
MUSIC TO MOVE NETERSEL
Locatie: 't Drieske, Huisacker 1, Hulsel.
Gratis entree. Aanvang: 20.00 uur.
Bij goed weer is het concert buiten!

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.

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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Onze duimen staan omhoog voor wieleraccomomodatie 
TWC het Snelle Wiel, Tennisvereniging de Hellekens en 
voetbalvereniging Hapert voor het openstellen van hun 
accommodatie tijdens de jaarlijkse sportdag van basis-
school Het Palet. Daarnaast bedanken wij de vrijwilligers 
en ouders die hebben meegeholpen bij de diverse clinics. 
De kinderen hebben een sportieve dag beleefd!

Kinderen en ouderraad Het Palet
-----------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor Wilhelmien (Ger en Kees) Jansen voor de overheerlijke asperges. 
Bedankt!

Cliënten van Kempenland West, Bladel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor alle Wenshuys-bewoners in Bladel. Ze hebben samen een hele 
dag super hard meegewerkt met de vrijwilligers om hun ‘paleisje’ en tuin pico bello te maken.

Sjef
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de initiatiefnemers die foto’s van oud-Bladel, zoals het vroeger was, 
opgehangen hebben op de plaats waar vroeger het huis of gebouw in het centrum toen stond.  
Mooie herinneringen, geweldig!

Namens oudere inwoners 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen gaan omhoog voor de leiders van het G-team van Bladel. Met hun inzet voor de 
minimale bezetting proberen zij het team draaiend te houden.

Familie Hendriks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor de vandaal/vandalen die in de 
nacht van 26-27 mei het nodig vonden flinke schade aan 
te richten door van meerdere auto’s in de Van Dissellaan 
in Bladel, die i.v.m. de aanleg van glasvezel noodgedwon-
gen i.p.v. op de opritten op straat stonden, de spiegels te 
vernielen!

Een gedupeerde
-----------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor de ‘tuinliefhebbers’ die steeds hun 
grasmaaisel en ander afval dumpen in het speelbos aan 
de Voren in Hapert. Het ledigen van de groene kliko kost 
nog geen € 1,00!

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... de Schotse taal 
wel 421 woorden voor 

‘sneeuw’ kent? 
Dat komt doordat het 
weer erg belangrijk is 
en was voor het leven 

van de Schotten. 
Wetenschappers van de 

Universiteit van Glasgow 
zijn bezig een volledige 

historische Schotse 
woordenlijst samen te 
stellen en riepen 

inwoners op de woorden 
die ze kennen op te 
sturen. De lijst kan 
dus nog groeien.

www.loesje.nl

www.pc55.nl
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ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Zondag 12 juni 
garagesale 

BV ‘t Kerkepedje
HAPERT - Buurtvereniging ‘t Kerke-
pedje uit Hapert organiseert op zon-
dag 12 juni, van 10.00 tot 13.00 uur, een 
garagesale. 

De deelnemers hebben de zolders, 
kelders en garages opgeruimd en 
maken zich kenbaar met ballonnen in 
de straten Oude Provincialeweg, Cas-
tersedijk, Vestdijk, Abdijstraat, Voort, 
Mosveld, Venbroek, Elsenstraat, Van 
Gerwenstraat, Venweg, Kerkepad, 
Schoolstraat en Pastoriepad. Mail voor 
meer informatie naar 

bvkerkepedje@gmail.com

De ‘Duim’ gaat omlaag
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

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

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

Plantenbieb 
Hoogeloon

in de regio
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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Nieuwe vrienden voor lieve puber 
Buurtgezinnen zoekt voor een sociale jon-
gen van 12 jaar een begripvol steungezin dat  
op woensdagmiddag beschikbaar is en 
kind(-eren) heeft tussen de 12 en 16 jaar. Dat 
hem duidelijkheid en structuur kan bieden en 
hem de tijd/ruimte geeft om in eigen tempo 
te wennen.

Deze puber is heel zorgzaam, houdt erg van 
zijn hondjes en vindt het leuk om te voet-
ballen, steppen, mountainbiken, trampoline-
springen, boksen of een spelletje te spelen. 
Hij gaat naar een school voor speciaal onder-
wijs. Buiten school kan hij weinig afspreken, 
omdat zijn vrienden in een andere gemeente 
wonen.

Stelt jouw gezin het hart open voor deze 
jongen? Meer info: Dianne Mariën, dianne@
buurtgezinnen.nl of 06-83357211. 

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

Vrijwilligers en docenten voor Oekraïense 
leerlingen
Door toename van Oekraïense leerlingen op 
het Pius X-College zoeken we vrijwilligers en 
docenten die ons willen helpen tijdens de les-
sen. We zoeken dagelijks ondersteuning van 
11.35 tot 15.15 uur.

Uw hulp is wenselijk in de periode tot aan de 
zomervakantie, 23 juli. In overleg worden af-
spraken gemaakt over uw beschikbaarheid.

Wilt u bijdragen aan het opvangen van deze 
leerlingen? Meer info: Manon van Zummeren, 
m.vanzummeren@piusX-college.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

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 koffie.

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

Het fietspad aan 
de Hoef in Dui-
zel is vanaf 6 juni 
t/m 17 juni afge-
sloten vanwege 
w e r k z a a m h e -

den. Het huidige fietspad wordt opgebro-
ken en maakt daarmee plaats voor de aan-
leg van het nieuwe fietspad. 

Om de veiligheid van de (brom)fietsers en 
voetgangers te garanderen is er een wegom-
leiding van toepassing. De route verloopt als 
volgt: De Weege, Domineespad, Donk, Oude 
Kerkstraat, Meerstraat en andersom.

Fietspad aan de Hoef 
in Duizel afgesloten
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Postelweg 15  I  5531MV  I  Bladel  I  0497-336388  I  www.garagebedrijfdesleutel.nl

Een vertrouwde keuze voor:
Onderhoud en reparatie van alle merken (ook van uw  hybride 
of elektrische auto) - Apk-keuringen - aircoservice - banden -  
schadeherstel - In en verkoop van auto’s.

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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KRACHT DOOR SAMENWERKING

Meer informatie over 
de tijd en het programma? 
Scan de QR-code of ga naar: vdlgroep.com/carrieredag  

OPEN DAG VDL
 REGIO HAPERT 

EN EERSEL
10 JUNIGEEF JE CARRIÈRE VAART

OP VRIJDAG 10 JUNI! 

Op vrijdag 10 juni organiseren acht VDL-bedrijven 

een open carrièredag in de Kempen!

Deze dag staat in het teken van jouw mogelijke toekomst 

bij ons! Loop binnen, ga mee met een rondleiding of ga in 

gesprek met onze medewerkers. Wie weet worden jouw 

ideeën werkelijkheid en werken we binnenkort samen aan 

de wereld van morgen. We nodigen je van harte uit om 
samen metje familie of vrienden langs te komen. 

Schrijf je in en maak meteen kans op een ballonvaart 

boven de Kempen!*

 10 juni 2022

 10:00-18:00 uur

   VDL-bedrijven 

*Ook als je niet vooraf ingeschreven bent, maar wel aanwezig 
bent op onze carrièredag, neem je deel aan de winactie.

T E X T I E L

T O T A��A��L����I��N����W��O��N��E��N

We zijn een ruime winkel met gordijnen, raamdecoratie,  
vloeren en breigaren en nog zoveel meer.

Zie ook onze site:  www.hadotextiel.nl.

We zijn op zoek naar een enthousiaste 
collega voor in de winkel (min. 16 uur).

Ben jij representatief, enthousiast, klantgericht  
en positief ingesteld, dan zoeken wij JOU.

Je komt te werken in een enthousiast, klein team.

Stuur ons cv en een korte motivatie naar 
info@hado-textiel.nl of een brief t.a.v. Mascha Robben.

Hado Textiel
Bukkumweg 2

5081 CT Hilvarenbeek
013-5051568

Collega gezocht! COLLEGA BEZORGERS 
GEZOCHT m/v 

Leeftijd van 13 -99 jaar

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT � LEUKE BIJVERDIENSTE � EIGEN TEMPO

Wij zijn doorlopend op zoek naar gemotiveerde collega’s die ‘onze 
krant’ PC55 bezorgen. Soms kun je meteen aan de slag en indien alle 
wijken bezet zijn, kom je even op de wachtlijst. Er komen, bijvoorbeeld 
net na de zomervakantie, ook weer wijken vrij.   

De kranten worden bij jouw thuis afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis 
te blijven. Je hebt ruim de tijd om de kranten - heerlijk in de buitenlucht - 
voor zaterdagavond te bezorgen.

Een wijk bestaat uit circa 175 à 250 kranten. De gemiddelde bezorgtijd 
is 1,5 uur per week. De goede verdienste is afhankelijk van leeftijd en 
‘moeilijkheid’ van de wijk. Ook senioren zijn van harte welkom om mee 
te bezorgen!

Interesse? Stuur een mailtje naar info@pc55.nl, of bel tijdens kantoor-
uren naar 0497-844588.

Wij zijn doorlopend op zoek naar gemotiveerde collega’s die ‘onze Wij zijn doorlopend op zoek naar gemotiveerde collega’s die ‘onze 

DE 

LEUKSTE 

BIJBAAN!

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

WIL JE PC55 BEZORGEN?
Je bent welkom vanaf 13 jaar. 
Bel voor informatie naar 0497-844588.

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

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.

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

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.

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.

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.z.g.st. 
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.

Zoek je een leuke en gezonde bijbaan in de 
buitenlucht? Wij hebben plaats voor bezorgers 
(van 13 – 99 jaar) van PC55.
Vanaf 1 september. 
Bel voor informatie naar 0497-844588.

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.

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

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

hypotheekkiezen.nl

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

Elektrische Sparta fiets, i.z.g.st. 2690 km mee 
gefietst, conditie accu 100%. Fiets op 30 mei 
nog nagekeken, diagnose formulier aanwezig. 
€ 295,-. Tel. 0497-388467 / 06-23233247.

Sportieve Trek damesfiets, i.z.g.st. Pas volledig 
nagekeken, nieuwe achterband, voorband 
z.g.a.n. € 325,-. Tel. 0497-388467 / 06-23233247.

Poetsmachine met ronde zachte schijf, € 15,00, 
voor b.v. auto te laten glimmen. Tel 0497-592164

Basreflex Subwoofer luidspreker Philips 4 Ohm, 
€ 10,00. Tel. 0497-592164.

Tafel met beukenmotief blad, 80x160 cm, hoog 
70 cm, poten aluminiumkleur, als nieuw. 
€ 60,00. Tel. 0497-592164.

Beige sta-op stoel, 1 jaar oud, weinig gebruikt, 
smal model. Vr.pr. € 1750,-. Tel. 06-30462317.

Terrastegels, 4x 60x60, 6x 30x30 en 6 cm breed, 
lichte kleur. € 25,-. Tel. 06-42938502.

4 Michelin zomerbanden, 205x55x16, profiel 50-
60%. Kinderfietsstoeltje voor achterop.
Tel. 0497-384522.

Boek van Johan Cruijff 'Mijn verhaal'.
Tel. 0497-388051.

Koi vissen, lengte 25 tot 30 cm. 
Tel. 06-11365459.

Tomos Flexxer snorfiets, 2008, 1565 km 
gelopen. € 325,-. Tel. 06-47025347 / 
0497-681640. 

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

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.

Heerlijk wandelen en tegelijk PC55 bezorgen? 
Meld je aan. Ook senioren zijn welkom. 
Bel 0497-844588.

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. 
Bel/app: 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: Matras, in goede staat, 
90x200x15 cm. Tel. 06-11117058.

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

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

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

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

GEVRAAGD 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

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

GRATIS

GEVONDEN

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

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

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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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 
Turnhoutseweg 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

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag
alle vestigingen geopend

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

LUYKSGESTEL - Op zondag 12 juni is er 
een zomerwandeling van WSV De Grenslo-
pers. De startlocatie is bij De Drie Linden, 
Rijt 2 in Luyksgestel.

Aanlooproute en terug naar de finish zijn 
samen 8 km. Je loopt vanuit De Drie linden 
langs de Heilig Kruiskapel via de Kapeldijk 
naar het bos om bij het scoutingterrein te 
komen, waar de rust is. Terug vlak langs de 
voormalige Zwarte Bergen naar de Drie Lin-
den. Vanuit de rust kun je kiezen uit verschil-
lende lussen.

De langste lus loopt rond de Pielis, achter 
Minicamping Het Ven, door. Je ziet het Pielis-
ven en keert weer terug naar de rust-
post. Verder zijn er twee kortere lussen. 
Een ervan loopt naar het zuiden tot op de 
Nederlands-Belgische grens, langs de rand 

van natuurreservaat Riebos, over Stevens-
bergen, vlakbij vakantiepark de Koperteut 
terug naar de rustpost. De andere is een ver-
korte versie van de lange lus. De startlocatie 
is tot op 500 meter bereikbaar per bus lijn 
318; halte Molenstraat.

Afstanden/starttijden: 8 km van 08.00-14.00 
uur, 16 km van 08.00-13.00 uur, 19 km van 
08.00-12.00 uur, 24 km van 08.00-11.00 uur en 
28 km van 08.00-10.00 uur.

Deelname kost: € 0,50 voor kinderen t/m 
12 jaar, € 1,50 voor leden van WSV De Grens-
lopers, € 2,00 voor overige bondsleden en 
€ 3,00 voor niet-leden. Sticker is bij inbegre-
pen. Voor meer info zie:

degrenslopers.nl
info@degrenslopers.nl

Zondag 12 juni zomerwandeling 
WSV De Grenslopers

ER OP UIT
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Petrusklepel
Iemand die graag deelneemt aan het Bijbel-
uurtje, had in het ziekenhuis gelegen voor 
een MRI scan. Maar ze vond dat zo eng dat 
het, terwijl ze al in de scanner lag, afgebla-
zen werd. Dat kwam ter sprake bij het eerst-
volgende Bijbeluurtje. Iemand anders gaf 
haar tips over hoe ze het bij de herkansing 
zou kunnen aanpakken. Het einde van het 
verhaal is dat de een meegaat met de ander 
naar het ziekenhuis. Dat vind ik mooi. Als ge-
loofsverdieping en naastenliefde samengaan, 
ontstaat er een eenvoudig maar krachtig ver-
bond. In beide opzichten wil de H. Geest ons 
verder helpen. Dat wij mensen van geloof en 
liefde zijn, steeds meer. En de vrucht daarvan 
is hoop. ‘Kom, heilige Geest, verlicht ons ver-
stand en verwarm ons hart. Amen.’ Van harte 
een Zalig Pinksteren! 

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 4 juni
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
- Harrie Vosters
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

2e Pinksterdag
Heilige Maria, 
Moeder van de Kerk
Maandag 6 juni
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
09.30 uur: Netersel, Kerk Antonius en Brigida  
                  (m.m.v. Cantor)

Dinsdag 7 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 8 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Onze Heer Jezus Christus, 
eeuwige Hogepriester
Donderdag 9 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Bert en Paula Coppens-Esser en 
  hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

Vrijdag 10 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 11 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 

Hoogfeest: Allerheiligste 
Drie-eenheid
Zondag 12 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Herenkoor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 11 en 12 juni)

Bladel zaterdag:
- Ouders Van de Vliet-Timmermans 
  en hun zoon Will
- Ans Wouters (vw. sterfdag)

Bladel zondag:
- Jan van Laarhoven (vw. verjaardag 
  nms. kinderen en (achter)kleinkinderen)
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje 
  en Doortje (nms. Mieneke)
- Annie van Hoof

Casteren:
- Voor de zieken in de parochie

Hapert:
- Voor spoedig einde aan de oorlog in Oekraïne

Hoogeloon:
- Overleden ouders van de Vliet-Timmermans 
  en hun zoon Will

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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)
- Wim, Michiel, Thera en Mieke van Limpt
- Hein, To en Marianne Kox
- Voor een bijzondere intentie

Maandag 6 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 7 juni
19.00 uur: Eucharistieviering
- Corrie Koolen-Tegenbosch en Sjef Koolen

Woensdag 8 juni
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie
- Voor een bijzondere intentie

Donderdag 9 juni
19.00 uur: Eucharistieviering
- Kees Lavrijsen en 
  Jana Lavrijsen-van Gompel

Vrijdag 10 juni
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jaan Vosters-Huijbregts
- Jan van Gompel

11e Zondag door het Jaar
Zaterdag 11 juni
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: 
Allerheiligste Drieëenheid
Zondag 12 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Theo Verleg en 
  Lies Verleg-van den Borne
- Miet Lauwers
- Jo de Kroon-van Luff elen
- Piet Pluijms en 
  overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Ad Hesselmans
- Jan Sanders 
  (vw. jaargetijde)
12.30 uur: doopviering Jaylinn Jacobs

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
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
Zondag 19 juni: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit 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 5 juni: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond. Pinksteren
Zondag 12 juni: 10.00 uur. Ds. F. Borger uit Waalre (NB: gezamenlijke dienst in Bergeijk)
Zondag 19 juni: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries; viering H.A.

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

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

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Maandag: Gesloten wegens 2e Pinksterdag

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: inloop 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

Zaterdag: 13.30 uur-16.00 uur: Valpreventiemiddag, vrije inloop 
                                                                       en iedereen is welkom

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 6 JUNI T/M VRIJDAG 10 JUNI

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun,
de vele kaartjes en bloemen die we hebben mogen ontvangen

na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma.

✩ Vessem, 20 juli 1938        ✝ Veldhoven, 17 mei 2022 

Speciale dank aan Marloes Verdonschot van DELA.

Dré Luijten
Kinderen en kleinkinderen

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
-  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.

- Zondag 17 juli om 10.00 uur.

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

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

‘Zo iemand ver-
dient een lintje!’ 
Je hoort het vaak. 
Dinsdag 26 april 
was de jaarlijk-
se lintjesregen. 

Voor de lintjesregen van volgend jaar, 2023, 
kun je nu al iemand voordragen. Ken je ie-
mand die veel voor de gemeenschap doet 
(op maatschappelijk, sportief, cultureel, so-
ciaal of economisch gebied)? Dien dan een 
aanvraag in! Dat kan tot 20 juni 2022. De 
criteria lees je op www.reuseldemierden.nl/
lintje. Kijk ook eens op www.lintjes.nl.

Voorstel indienen
1.  Neem contact op met Philomeen Tijssen 

via 088-4970109 om de haalbaarheid van je 

voorstel te bespreken. 
2.  Download het formulier op www.reuselde-

mierden.nl/lintje of vraag het aan bij Philo-
meen Tijssen.

3.  Verzamel alle benodigde gegevens van de 
persoon die volgens jou een lintje verdient.

4.  Vermeld uitgebreid waarom deze persoon 
een lintje verdient. Laat betrokken vereni-
gingen, instellingen of maatschappelijke 
organisaties dit schriftelijk ondersteunen.

De burgemeester beoordeelt de aanvraag en 
stuurt haar advies naar de Commissaris van 
de Koning. 

Voor meer info kun je terecht bij Philomeen 
Tijssen via 088-4970109 of koninklijkeonder-
scheidingen@reuseldemierden.nl.

Wie verdient er een lintje?
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Dorpsstraat 15 Riethoven   WWW.DITZIT.NL 040-2013103 info@ditzit.nl

Gealux 6026 
Sta op
Advies € 3729
DitZit prijs
€ 1999

Gealux 108
Sta op 
Advies € 3723
DitZit prijs
€ 1999

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

Gealux Milton
Handmatig
Advies € 2099
DitZit prijs
€ 1199

Gealux 8002
Sta op
Advies € 3639
DitZit prijs
€ 2909

Gealux 6026 Gealux 8002

Specialist in Relaxfauteuils en Sta-op stoelen 

Familie bedrijf waar service voorop staat 

200 stoelen uit voorraad leverbaar 

Alleen Nederlandse merken

Parkeren voor de deur

Stel zelf je Relaxfauteuil samen op

DITZIT.NL 
Altijd direct de beste prijs 

DitZit heeft nog enkele productie plekken voor 
levering juli

Of 1 van de ruim 200 voorraad Fauteuils en Banken

VOORRAAD UITVERKOOP 
20 - 45% korting

Op adviesprijs


