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BLADEL - Zeven Duitse ploegen, vijf Britse 
teams, drie uit België, deelnemers uit 
Frankrijk, Australië en Zuid-Amerika én 
toprenners uit eigen land binden in het 
weekeinde van 24, 25 en 26 juni de strijd 
met elkaar aan in de 71ste Internationale 
Bestronics Acht van Bladel. Tom Schel-
lekens uit Sint-Oedenrode is de man die 
al deze toppers naar Bladel haalde. Hij is 
ervan overtuigd dat 2022 een opstapje 
wordt naar een nog sterker deelnemers-
veld én nog meer uitstraling. 

Het is alweer vijf jaar geleden dat Schelle-
kens (36) zelf contact zocht met de Stichting 
Wielerevenementen Bladel, die toen nog 
Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel 
heette. Hij vroeg zich af of hij met zijn grote 
netwerk in de wielersport iets voor de organi-
satie kon betekenen. 

De man uit Rooi werd met open armen bin-
nengehaald. Zelf maakte hij een zevental 
jaren deel uit van het wielerpeloton, maar hij 
was, zoals hij het zelf zegt, ‘geen hoogvlieger’. 
Wat hij wel had was koersinzicht en dat viel 
op bij het bestuur van de Wielervereniging 
Schijndel, waarvoor Schellekens uitkwam. 
Toen hij stopte als coureur, werd hij onmid-
dellijk aangetrokken als ploegleider voor de 
nieuwelingen. Hij was toen 21 jaar. 

Het was een goede leerschool. Schellekens 
leerde opleiden, selecteren én omgaan met 
ouders, die juist in die jongere categorieën 
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4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
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MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

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

10 JUNI 2022 � WEEK 23

Beachvolleybaltoernooi; 
genieten van zand, zon 
en volleybal

9

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem  •  www.pc55.nl  •  Oplage 17.300 

Postuum waardering 
voor  verzetshelden 
Janus en Gerrit Beex

5
Kabouter Kyrië; legende 
van kabouters die het 
werk uit handen namen

35
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

22-25

PC55 zoekt nieuwe bezorgers 
vanaf 1 september
Genoeg redenen om een wijkje te nemen en 
onze krant rond te brengen

Het is tijd voor verandering. We halen de bezorging van PC55 weg bij onze huidige 
verspreider. De voornaamste reden hiervoor is dat te vaak de door ons gewenste 
bezorgtijden niet worden gehaald. Wij willen graag dat de krant uiterlijk zaterdag 
bij de lezer op de mat ligt; de verspreider die we nu hebben, vindt zondagavond 
ook nog tijd genoeg. Wij vinden dat we voor onze lezers en adverteerders ons 
uiterste best moeten doen. Vandaar deze stap.

Er gaat wat veranderen: per 1 september hebben wij een nieuwe partner – Bravom 
Verspreidingen - die voor ons de kranten gaan bezorgen. Maar, die kan dat niet alleen, 
daar zijn handen voor nodig, best veel handen ook. Omdat Bravom Verspreidingen op 
dit moment geen kranten of folders in ons verspreidingsgebied bezorgt, moet álles 
opgezet worden. Een wijkverdeling hebben we wel en daar horen nog bezorgers bij 
die voor ons de kranten ruim op tijd in de brievenbus willen doen. 

Je verdient best lekker met gemiddeld anderhalf uur bezorgen. We betalen een ver-
goeding die boven het landelijk gemiddelde ligt. Het is geen zwaar werk want het gaat 
alleen om het bezorgen van de krant, geen zware folderpakketten. Incidenteel moet 
er een folder bijgestoken worden, maar daar betalen we – uiteraard – extra voor. Je 
kunt het bezorgen zien als sport, anderhalf uur stevig doorstappen en je hebt weer 
bijna aan je wekelijkse beweegnorm voldaan; je sportcoach zal trots op je zijn. Luister 
lekker muziek tijdens het bezorgen of maak een praatje met voorbijgangers. 

Omdat het niet heel veel tijd per week vraagt, is de bezorging makkelijk te combineren 
met studie, ander werk of pensioen. Wij doen namelijk niet aan leeftijdsdiscriminatie: 
of je nu 13, 30 of 93 bent, als jij zin hebt om voor ons 1 tot 2 uur per week kranten 
te bezorgen, ben je meer dan welkom. Je mag kiezen of je één wijk neemt of tijd 
hebt voor méér wijken. De eerste bezorgers hebben zich al gemeld, maar er is nog 
voldoende ruimte voor meer bezorgers. Wacht niet te lang, anders is jouw favoriete 
wijk misschien al aan een ander toebedeeld.

We vragen een stukje commitment; de kranten dienen uiterlijk zaterdag bezorgd te 
zijn. In de loop van donderdag worden de kranten bij de bezorgers aan huis geleverd 
en kan er al gestart worden met de bezorging. Je bent lekker in de buitenlucht aan het 
werk – geloof ons, het regent echt niet vaak – en daarvoor krijg je een bovengemid-
delde vergoeding. Maar er is méér: omdat we het waarderen dat je ons helpt, maak je 
elke maand kans op extraatjes. Wat je daarvoor moet doen? Zorgen dat de krant op 
tijd bij de lezers op de mat ligt, verder niets. Hoe makkelijk kunnen we het je maken?

Zin gekregen om ons te komen helpen? Ga naar www.bravom.nl en vul het formulier 
in of mail naar info@pc55.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op. Bellen kan 
natuurlijk ook: PC55 06-3371 1801 of Bravom Verspreidingen 06-5893 2875.
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‘Bladel aan de wereld laten zien’
Tom Schellekens haalt topploegen naar
Internationale Acht van Bladel

Het peloton in actie op de Kempische wegen in de Bestronics Acht van Bladel. Fotograaf: Theo van Sambeek.
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Bougainvillea 
‘Alexandra’

Kuipplant
Potmaat: 17 cm

van € 16,99

NU voor
       € 9,99       € 9,99

Knolbegonia (staand)
Diverse kleuren
Zomerbloeier

€ 2,59 per stuk

2+1 GRATIS

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
10-06 t/m 16-06-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Zomerkriebels

LOKAAL

TIN SIGNS

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

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

HOOGE MIERDE - In het gildenwezen 
draagt een hoofdman niet het spreek-
woordelijke stokje over aan zijn opvolger 
maar de spies. Dat is namelijk het teken 
van zijn waardigheid. Jos heeft het Hooge 
Mierdse gilde sinds 1989 geleid. Nu is het 
de beurt aan een ander. De gildenbroe-
ders en –zusters bedanken hem met een 
fraai beeldje van een gildenhoofdman.

“Ik heb er alleen maar van genoten”, zegt 
Jos. “Het is altijd heel soepel gelopen. Als 
hoofdman probeer je een beetje te proeven 
wat de leden willen, en dat probeer je dan 
voor elkaar te krijgen. In die zin heb ik me 
ook geen leider gevoeld, maar gewoon een 
gildenbroeder als alle anderen. Ik heb een 
berg mooie herinneringen, maar echt heel 
bijzondere dingen zijn er eigenlijk nooit ge-
beurd. De gewone dingen die bij het gilden-
leven horen zijn eigenlijk al mooi genoeg. De 
sfeer, de grote gildendagen met veertig, vijf-
tig gildes bij elkaar, de teerdagen, de andere 
activiteiten”, aldus Jos.

“Ik herinner me bijvoorbeeld een bijzonder 
voorvalletje tijdens het koningschieten van 
1993. Voordat de eigenlijke wedstrijd begon, 
moesten de pastoor, de burgemeester en ik 
als hoofdman volgens de traditie de boom 
‘bevrijden’. Gewoon door om de beurt een 
keer op de vogel te schieten. Maar burge-
meester Verheijden knalde die vogel meteen 
middendoor. Er bleef geen splinter meer 
aan de paal hangen. ‘Dat kost je een vatje, 
Ivanhoe!’, zeg ik tegen hem. Hebben we een 
andere vogel moeten pakken en opnieuw 
moeten beginnen. Voor zover ik weet is het 
ook bij andere gildes nooit eerder gebeurd 
dat een vogel al tijdens het bevrijden naar 
beneden geschoten is... “

“Ooit ben ik tijdens een schietwedstrijd wat 
beter uit de verf gekomen dan normaal. In 
die tijd kent het gilde nog vaak vleesprijzen. 
Ik zeg: ‘Het kan me niet schelen wat voor 
prijs ik krijg, als het maar een grote is.’ Dat 
heb ik geweten! De schietcommissie is toen 
speciaal voor mij nog gauw even iets gaan 
regelen: een complete varkenskop. Daar 
heeft mijn vrouw ’s anderendaags zult van 
gemaakt. Ook ons onderkomen, de Voltref-
fer, is ook zo’n voorbeeld. We hebben hem 
ooit moeten verplaatsten, vanwege de herin-
deling van het sportveld. De gemeente had 
daar allemaal moeilijke plannen voor. Maar 
wij hadden aangeboden om het zelf te doen. 
In vijf kwartier was het gepiept, gewoon met 
een geritselde kraan en een oplegger. We 
hadden hem toen gewoon opgepakt en er 
zelfs de meubels in laten staan.”

“Het klinkt misschien een beetje raar, maar 
de begrafenissen van gildeleden heb ik ook 
altijd bijzondere hoogtepunten gevonden. 
Elke keer weer indrukwekkend zo’n uitvaart 
met gilde-eer. Wij komen dan vlak voordat 
de dienst begint ‘met vliegend vaandel en 
slaande trom‘ de kerk binnen. Ik leg de hoofd-
manspeer op de kist. De consecratie is met 
tromgeroffel en neigende vaandels. En ten-
slotte de laatste groet, waarbij de vaandrig 
het moedervaandel langzaam laat zakken op 
de kist. Zo drukken we dan ons respect voor 
de overledene uit.” 

“Er is wel één ding dat ik jammer vind: ik heb 
altijd graag een keer koning willen worden. 
Maar bij ons is het de regel dat de hoofdman 
niet mee mag schieten. En dat heb je dan te 
respecteren. Nu is het te laat. De volgende 
keer koningschieten is pas over drie jaar. Dan 
ben ik al bijna 79.”

Jos Wouters neemt na 33 jaar afscheid als 
hoofdman bij St. Jorisgilde Hooge Mierde

Steeds vaker worden er brandgevaarlijke 
voorwerpen tussen het oud papier gevon-
den. Denk aan batterijen, accu’s of mobiele 
telefoons. Als deze bij het aandrukken in 
de inzamelwagen worden geraakt, is er 
kans op brand. Je kunt je voorstellen dat 
een inzamelwagen vol papier of een pa-
pieropslag dan gevaarlijke situaties ople-
vert. Haal dus de batterij uit de verpakking 
voordat je die bij het oud papier legt!

Het oud papier mag verder alleen uit schoon 
en droog papier bestaan. Dus geen papier 
dat vervuild is met productresten, vloeistof-
fen en andere materialen. Deze kunnen het 
recyclingproces verstoren. 

Waarom papier recyclen?
Recycling van papier en karton is belangrijk. 
Door inzameling en hergebruik van oud papier 
vermindert de afvalberg en neemt de behoefte 
aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor 
het klimaat. 89% van het Nederlandse papier 
en karton wordt ingezameld en hergebruikt! 

Meer informatie over wat wel en niet bij het 
oud papier hoort vind je op 

www.afvalscheidingswijzer.nl

Gevaarlijk: 
batterijen en accu’s bij oud papier

ESBEEK - De Tweede Wereldoorlog heeft 
haar sporen nagelaten in het landschap, zo 
ook op de Rovertse heide bij Esbeek. Dit 
eeuwenoude landschap heeft verhalen te 
vertellen. 

Op donderdagavond 16 juni geven Joop 
Hendrix (Plane Hunters Recovery Team) 
en Jan Roymans (RAAP Archeologisch Ad-
viesbureau) een lezing over een ‘vergeten’ 
neergestort vliegtuig in het bosgebied bij de 
Oranjebond. Zij nemen u mee op speurtocht 
door de archiefkast en een digitale wandeling 
langs bomkraters. Op grond van archiefgege-
vens en archeologisch veldonderzoek kon de 

crashplaats, de identiteit van het vliegtuig, de 
namen van de vliegeniers, de missie en de 
oorzaak van de crash achterhaald worden. 

Hierbij is het niet gebleven. Met behulp van 
deze gegevens is een bijna levensechte re-
constructietekening gemaakt van de crash-
plaats. Ook worden deze avond bijzondere 
vondsten van het vliegtuig getoond. 

Plaats en aanvang van de lezing
De lezing wordt georganiseerd door Schut-
tershof en vindt plaats op donderdag 16 juni, 
Dorpsstraat 2 in Esbeek. Aanvang is om 19.30 
uur en de koffie staat klaar.

Lezing over ‘vergeten’ neergestort 
Duitse bommenwerper op de 
Roverste Heide
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soms een tikkeltje te ambitieus kunnen zijn. Ze 
stoppen er veel geld en energie in en hebben 
hoge verwachtingen. ‘Je moet van die ouders 
de ruimte krijgen om dingen te doen’, kijkt hij 
terug op die periode. ‘Ze moeten je vertrou-
wen en dat vertrouwen moet je afdwingen.’  
Na Schijndel stapte Schellekens over naar de 
Tilburgse wielervereniging Pijnenburg, waar 
hij de junioren onder zijn hoede kreeg. Daar-
bij zaten enkele grote talenten, die later prof 
werden, onder wie Danny van Poppel, Timo 
Roosen, Sam Oomen en Bram Welten. Een 
mooie tijd brak aan met grote successen, ook 
in de Acht van Bladel. 

Contacten
Later begeleidde Schellekens nog de junioren 
van De Jonge Renner (Oosterhout) en de En-
gelse ploeg Zappi Racingteam. Dat laatste 
deed hij tot drie jaar geleden. ‘Ik had intussen 
de nodige internationale contacten’, vertelt 
hij. ‘Kende een hoop collega-ploegleiders en 
bestuurders. Ik praat met iedereen. Denen, 
Fransen, maakt niet uit. Door een stage in Ier-
land spreek ik goed Engels en daarmee kom 
je eigenlijk overal wel binnen. Het leek me wel 
interessant om al die contacten in te zetten 
voor een wedstrijdorganisatie en kwam toen 
al snel in Bladel uit. Als begeleider vond ik de 
Acht altijd al een topkoers. Gelukkig stonden 
ze open voor mijn voorstel.’

Het lukte de Rooienaar meteen om sterke 
teams uit binnen- en buitenland naar Bladel 
te halen. Twee jaar geleden kreeg de Acht een 
plekje op de Internationale kalender. Schelle-
kens heeft het gemerkt. Van dat moment af 
werd hij door ploegen uit de hele wereld be-
naderd. Helaas moest hij ze door de strenge 
coronaregels twee jaar op rij teleurstellen. Dit 
jaar zat het deelnemersveld al heel snel vol, 
Schellekens moest sterke ploegen een afwij-
zing sturen. ‘Volgend jaar gaan we de selectie 
later maken’, leerde hij daarvan. ‘In de aanloop 
naar juni kwam er ook nog een aantal afmel-
dingen. Die gaten hebben we kunnen vul-
len, maar de echte topploegen, die we eerst 
moesten teleurstellen, hadden vaak al een 
ander wedstrijdprogramma samengesteld.’  

Andere datum? 
Hij denkt ook dat de Acht in de toekomst 
misschien moet uitwijken naar een andere 
datum. In hetzelfde weekeinde wordt in tal 
van landen het nationaal kampioenschap 
verreden. Om die reden ontbreken bijvoor-
beeld de Poolse en de Deense selectie in 
Bladel. Schellekens, in het dagelijkse leven 
werkzaam in het bankwezen, zou eveneens 
graag zien dat de driedaagse uiteindelijk een 
vierdaagse wordt met een extra wedstrijddag 
op donderdag. In dat geval wordt de Acht 
écht een parel op de Internationale kalender, 
waar geen enkele topcoureur wil ontbreken. 
‘De Acht is een opleidingskoers. Dat maakt 
het zo mooi. De renners die je in Bladel goed 
ziet rijden, kom je later weer tegen in regio-
nale klassiekers als de Omloop der Kempen 
en die van Valkenswaard en nog later in het 
profpeloton.’

De toekomst ziet de ‘wielermakelaar’ rooskleu-
rig tegemoet, zeker als het bestuur op korte 
termijn aanvulling krijgt, omdat de UCI-status 
meer werk met zich meebrengt. Liefhebbers 
voor een bestuursfunctie kunnen zich melden 
via de website www.achtvanbladel.nl  Het is in 
elk geval werk dat wordt beloond. ‘We laten in 
het laatste weekeinde van juni Bladel en om-
geving weer aan de wereld zien’, besluit Schel-
lekens. ‘Het is prachtig om aan zo’n internatio-
naal evenement mee te werken.’  

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

T/M ZATERDAG  18 JUNI

ELF ZADEN 
BROOD

Meergranenbrood op basis van tarwe.
Met o.a. chia-zaad, boekweit, lijnzaad, gierst, 

rogge, havervlokken, gerst, soja, 
tarwemoutvlokken, mais en rijst.

Gedecoreerd met maanzaad en sesamzaad. 

Nu voor € 3,35
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971
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WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

BEZORGERS 
GEZOCHT

Vanaf 1 september 2022 gaan wij, PC55, De Hint en Eyckelberg, in samenwerking 
met ‘Bravom Verspreidingen’ de lokale krant in de Kempen verspreiden! 
De bezorging wordt opnieuw opgestart zonder de gesealde folderpakketten!

Ben je nu bezorger of wil je bezorger worden meld je dan alvast nu aan voor een 
bezorgwijk bij jou in de buurt! Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens 
en daarom verwelkomen wij ook graag oudere bezorgers.

Wat houdt het bezorgen van de krant in?
1. Je krijgt je eigen wijk of een wijkje in de buurt. 
2.  Je gaat deze krant met af en toe een foldertje bezorgen (dus geen gesealde dikke 

reclamepakketten) 
3. Gemiddeld duurt de bezorging 1½ uur per week. 
4.  Je ontvangt voor de krant een aantrekkelijke vaste wijkvergoeding, als er een 

foldertje bij zit wordt dat extra uitbetaald. (alles conform de stukloonregeling, zodat 
je minimaal betaald krijgt conform Wet Minimumloon) zie voor uitleg onze website: 
www.bravom.nl

4.  Wij leveren op donderdag alles bij je af, bezorgen mag dan van donderdag tot en 
met zaterdag.

5. Onze eigen bezorging gaat in vanaf 1 september 2022.

Wil je een wijk(je) bezorgen? Meld je aan!
Heb je direct interesse, geef dan je naam, geboortedatum, straatnaam, postcode en 
woonplaats aan ons door. Wij zullen je een wijk met daarbij alle informatie aanbieden.
Bel naar 06-58932875 of e-mail naar bezorgers@bravom.nl. 

Algemene informatie kun je natuurlijk ook vooraf inzien op www.bravom.nl of bel naar 
PC55 0497-844588 of Bravom Verspreidingen 06-5893 2875.
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Inschrijven voor afwachtingswedstrijden
Terwijl de junioren op zaterdag 25 juni van Lierop naar Bladel ‘racen’, zijn er in Bladel afwach-
tingswedstrijden voor nieuwelingen (12.30 uur) en recreanten (Kempencup, 14.00 uur). In die 
laatste categorie is deelnemen mogelijk vanaf 15 jaar, zowel mannen als vrouwen. 

Op zondag 26 juni is er nog een afwachtingswedstrijd voor elite-beloften (12.30 uur). 
Voor alle categorieën kan nog worden ingeschreven via de KNWU-site, via e-mail 
jolandamaton@upcmail.nl of op de dag zelf in de permanence aan het Ronddeel in Bladel.

Tom 
Schellekens
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

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

REUSEL - De Reuselse bijenhoudersvereni-
ging Sint Ambrosius houdt op zondag 19 juni 
een open dag. Van 11.00 tot 17.00 uur kunnen 
belangstellenden zich laten informeren over 
alle aspecten van de honingbij: hoe ze leven 
in een volk, hoe ze aan voedsel komen en 
hoe ze de imker van honing voorzien. 

De open dag wordt gehouden in de bijenhal 
en plantentuin aan de Burgemeester Wille-
kenslaan 6. De plantentuin met vele dracht-
planten is aangepast voor rolstoelgebruikers. 
In de obervatiekast kun je de bijen en met een 
beetje geluk een koningin van dichtbij zien. 
Tijdens deze open dag is er een demonstra-
tie van vlechten met bunt. Het Bijenhuis uit 
het Belgische Ranst is van de partij met alle 
imkerbenodigdheden. Ook Moestuinwinkel 
De Wetering uit Knegsel en de weidevogel-
vereniging zullen aanwezig zijn. Uiteraard zijn 
er deskundige imkers om uitleg te geven over 
alles wat met honingbijen te maken heeft.

Uiteraard kunt u op onze open dag verschil-
lende soorten honing proeven die met zorg 
door onze imkers is gewonnen. De honingbij 
behoort tot de vlijtigste insecten. Ooit leefde 
zij in Azië, maar tegenwoordig voelt zij zich 
overal ter wereld thuis, van de heetste woes-
tijnen tot de koele hoogtes van de Alpen of 
het Andes-gebergte. 

Van ei tot bij
Het leven van een honingbij begint op het 
moment dat de koningin in elke cel van een 
raat een eitje legt. Als het eitje onbevrucht is, 
ontstaat er een mannetje (een dar), uit een 
bevrucht eitje komt een werkster of een nieu-
we koningin. Drie dagen later komt de larve 
uit het eitje en wordt deze drie dagen lang 
met koninginnengelei gevoed, een substantie 
die door de werksters gemaakt wordt. Vanaf 
de vierde dag krijgen de werkster- en darlar-
ven honing en stuifmeel te eten. Als een werk-
sterlarve langer tot aan het verpoppen wordt 

gevoed met koninginnengelei ontwikkelt zich 
een koningin. De voeding bepaalt dus of een 
larve een werkster of een koningin wordt.

Werksters doen eigenlijk al het werk in de ko-
lonie. Tijdens de eerste drie dagen van hun 
leven houden ze het nest schoon. Daarna tot 
een leeftijd van een dag of 10 voeren ze alle 
larven. Na de tiende dag worden hun waspro-
ducerende organen actief, en beginnen ze met 
de bouw van nieuwe cellen. Van de 16e tot de 
20ste dag verzamelen en verwerken ze nectar 
en stuifmeel die door terugkerende werksters 
naar het bijennest worden gebracht. Onge-
veer rond de 20ste dag staan ze ‘op wacht’ bij 
de ingang van de bijenkorf voordat ze tenslot-
te voor het eerst uitvliegen om zelf nectar en 
pollen te verzamelen. Een bijenvolk is dus een 
goed georganiseerde samenleving.

Voedsel
Wilde honingbijen bouwen hun bijenkorf in 
holle bomen, onder uitstekende rotspunten 
en in holtes. Tegenwoordig nestelen bijen 
vooral in door de mens gemaakte korven en 
kasten. Als de bloemen in de lente en zomer 
bloeien, verlaten de werksters de bijenkorf 
en gaan op zoek naar nectar waar honing 
van gemaakt wordt. Honing is de belangrijk-
ste energiebron voor bijen. Ook verzamelen 
ze stuifmeel (pollen) als eiwitbron. De nec-
tar wordt in hun maag verzameld, terwijl de 
werksters de pollen bijeen borstelen in hun 
‘korfje’ aan de achterpoten. Tijdens het verza-
melen van voedsel vindt eveneens bestuiving 
van planten plaats. De koningin is het middel-
punt in een bijenkorf. Zij heerst over de hele 
kolonie van (vrouwelijke) werksters en (man-
nelijke) darren. De sleutel tot de leidende 
positie van de koningin wordt gevormd door 
de geurstoff en (feromonen) die ze verspreid 
in de hele bijenkorf en waarmee ze het volk 
controleert.

Veldwaarnemingen
Bij ons zijn honingbijen alleen in de warmere 
maanden actief. En zelfs in die tijd blijven ze 
tijdens koele of winderige dagen liever in de 
bijenkorf. Honingbijen zijn relatief grote in-
secten en daarom makkelijk te ontdekken als 
ze in de tuin rond wilde bloemen zweven. Als 
een honingbij haar snuit in een bloem steekt 
om nectar op te zuigen, is dit met het blote 
oog goed zichtbaar. Tegelijkertijd blijven er 
pollen aan de poten hangen. Daarbij is goed 
te zien hoe ze de stuifmeelkorrels in de ‘korf-
jes’ aan de achterpoten borstelen.

Wil je meer weten deze prachtige hobby, 
kom dan naar onze open dag op zondag 19 
juni aan de Burgemeester Willekenslaan 6 in  
Reusel. Meer informatie over onze vereniging 
vindt u op

www.reuselsebijen.nl

Zondag 19 juni open dag 
Imkervereniging Reusel

Natuurbegraafplaats De Utrecht - Hilvarenbeek
versterkt het team met een vacature voor

Medewerker klantenservice 
& administratie (24 uur)

Word jij hét aanspreekpunt van de natuurbegraafplaats en zorg je dat de organisatie op rolletjes 
loopt? 

Functiebeschrijving
Je bent in het informatiecentrum een belangrijk aanspreekpunt voor tal van geïnteresseerden die 
een bezoek brengen aan de natuurbegraafplaats. Je vindt het prettig om je passie voor de natuur te 
delen met anderen. Je zorgt voor een gastvrije ontvangst van bezoekers en informeert hen over de 
mogelijkheden van het begraven in de natuur. Bij uitvaarten ontvang je samen met de boswachter de 
gasten op de natuurbegraafplaats. 

Verder verzorg je op secure wijze de administratie en organisatie van begravingen en activiteiten. 
De veelzijdige en afwisselende activiteiten op Natuurbegraafplaats De Utrecht vereisen overzicht, 
waarbij je ook in hectische omstandigheden je hoofd koel houdt.

Het informatiecentrum is de basis van waaruit je werkt. Het is ook de spil in het dagelijks functioneren 
van ons team van medewerkers en vrijwilligers. De sfeer in het informatiecentrum wordt voor een 
belangrijk deel door jou bepaald. Je bent gemiddeld 24 uur per week beschikbaar. Werktijden worden 
in overleg bepaald, in ieder geval werk je op zondag.

Profi el 
-  Je bent praktisch ingesteld, kunt oplossingsgericht en zelfstandig werken en je weet anderen te 

enthousiasmeren. Je bent punctueel, hebt overzicht en kunt gestructureerd en planmatig werken.
-  Jij haalt er voldoening uit als collega’s hun werk goed kunnen doen dankzij een correcte en passende 

kantoor-ondersteuning. Bezoekers en relaties ervaren een prettige ontvangst, bejegening en 
correcte afwikkeling van contacten.

-  Je bent inlevend en hebt uitstekende contactuele eigenschappen. Je bent een buitenmens en hebt 
passie voor mensen en de natuur. Je streeft naar een duurzame levensstijl.

Opleiding & Ervaring
-  Je hebt een afgeronde secretariële/ administratieve opleiding op MBO-4 niveau;
-  Je hebt ervaring in het verzorgen van zowel de fi nanciële als de kantooradministratie;
-  Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal;
-  Je anticipeert en kunt effi  ciënt je taken organiseren, uitvoeren en afronden;
-  Je bent stressbestendig;
-  Je kunt goed uit de voeten met ICT en geautomatiseerde administratieve systemen;
-  Je hebt affi  niteit met natuur, duurzaamheid en natuurbegraven.

Bedrijfsprofi el
Natuurbegraafplaats De Utrecht is een natuurgebied van 45 ha met diverse landschapstypen. Sinds 
2015 wordt het oude productiebos naar een vitaal natuurbos omgevormd. Bijzonder is dat mensen in 
dit natuurgebied hun laatste rustplaats vinden. Veel mensen beschouwen natuurbegraven daarom 
als een manier om symbolisch verder te leven na de dood.

Je reactie kun je tot 20 juni richten aan Joyce Sengers via vacature@nbpu.nl. Alleen digitale reacties 
worden in behandeling genomen. 

VACATURE

De Scheidijk 1   |   5085 NR  Esbeek   |    013 2032175   |   www.nbpu.nl

Word jij onze nieuwe collega?
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Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - In aanwezigheid van fami-
lie, buren, vrienden, gilde Sint Sebastiaan, 
de Heemkunde en vele belangstellenden 
uit Hoogeloon, werd op 2 juni postuum 
het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt 
aan Janus en Gerrit Beex, verzetsstrijders 
uit Hoogeloon. Voor Janus Beex was er 
ook nog een Herinneringsinsigne van de 
Binnenlandse Strijdkrachten.

Heldendaden
Het was een bijzondere middag in de Raads-
zaal van het gemeentehuis in Bladel. De be-
langstelling bleek groot te zijn voor de uitrei-
king van de onderscheidingen. Velen waren 
gekomen om de heldendaden van Janus en 
Gerrit te vernemen. Zelf hebben ze altijd de 
lippen stijf op elkaar gehouden over hun 
acties, dat hadden ze als partizanen nu een-
maal zo afgesproken. 

Gerrit had echter wel alles gedocumenteerd 
maar het was niet aan hem om de acties 
openbaar te maken, vond hij. Volgens zijn 
neef Kees-Willem was die eer gegund aan de 
zoon van Gerrit – Willem Beex - maar voordat 
het tot uitvoer kon komen, overleed hij 
plotseling in 2019. 

De lippen op elkaar
Na de uitreiking van de onderscheidingen 
nam Kees-Willem het woord om zijn vader 
en oom de waardering en erkenning te geven 
die ze verdiend hebben. “Ze hebben geducht 
geknokt tegen de Duitsers, als militair maar 
ook ondergronds, als partizanen. In Hooge-
loon was een groep van tien partizanen 
actief maar daarover werd later met geen 
woord meer gesproken. Onderling spraken 
ze af in het openbaar nooit over hun daden 
te vertellen en dat hebben ze volgehouden. 
Alleen jammer dat daardoor een stukje 
geschiedenis van Hoogeloon onderbelicht is 
gebleven. Oom Gerrit was de commandant 
en hij heeft alles zorgvuldig gedocumenteerd 
en bewaard. Alles bevond zich in een schoe-
nendoos die ik van tante Nel heb gekregen 
met de vraag of ik het openbaar wil maken.”

Documentatie
Die taak heeft Kees-Willem op zich genomen; 
hij zocht een bedrijf dat een website kon 
bouwen en daarin is alles wat in de schoe-
nendoos zat, nu te lezen en te zien. Talloze 
foto’s, teksten en memorabilia uit de Tweede 

Wereldoorlog zijn te vinden op www.parti-
zanenhoogeloon.nl. “Het was het doel om 
alles openbaar te maken en te houden en dat 
lukte volgens ons het beste via een website, 
die voor iedereen toegankelijk is. De fysieke 
stukken worden overgedragen aan het BHIC.” 
Wat volgens Kees-Willen het mooist is, is dat 
de stem van Gerrit te horen is op de website. 
“Zo komt het verhaal nog meer tot leven” 
Een grappig detail is dat de daden soms door 
de loop der jaren groter zijn gemaakt dan ze 

in werkelijkheid bleken te zijn. 
“Niet te voorkomen als verhalen 
van generatie op generatie 
worden doorverteld. Ik hoop dat 
het geen teleurstelling zal blij-
ken te zijn als het échte verhaal 
op de website gevonden wordt. 
We hebben namelijk niets geroman-
tiseerd; de website geeft een sober 
overzicht, zonder mening, zonder duiding. 
Documentatie zoals Gerrit het bedoeld had.”

De familie was aanwezig bij de bijzondere middag in de Raadszaal van het gemeentehuis in Bladel

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

ONDERSCHEIDING

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Kipfilet met chilisaus (apart) 

+ 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

Postuum waardering voor 
verzetshelden Janus en Gerrit Beex
Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt door burgemeester Bosma
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GEZOCHT:
NIEUWE MEDEWERKERS VOOR ONS TEAM

WIJKVERPLEGING IN VALKENSWAARD-EERSEL.
Rinette Zorg is een fi jne en kleinschalige 
thuiszorgorganisatie in regio De Kempen. We 
zijn op zoek naar collega’s met een hart voor 
de zorg in de volgende functies:

• Helpende Plus Niveau 2
• Verzorgende IG Niveau 3
• Verpleegkundige niveau 4 of 5 
• Wijkverpleegkundige niveau 5 of 6

Bekijk de volledige vacatures op onze website: www.werkenbijrinette.nl 
Voor vragen bel naar: 085-0667006 of mail naar: personeelszaken@rinettezorg.nl

Bloemen 
in het veld
Renate op haar blauwgroene pad 

Ik ben misschien wel de enige vrouw op de wereld die niks om bloemen geeft. Ik 
moet mezelf even corrigeren: ik ben dól op bloemen maar ik wil ze niet thuis in een 
vaas. Ik vind ze na een dag al stinken en ik vind het zielig. Die prachtige kleuren die 
vergaan, steeltjes die slap gaan hangen en uiteindelijk een gruwelijke dood sterven. 
Sorry, zo zie ik het. Maar een veld vol prachtige bloemen, een plant aan een balkon 
met grote (of kleine) bloemen, bloembakken op het terras of in de border: ik vind 
het schitterend.

Ik geloof dat inmiddels bijna al mijn vrienden en kennissen wel weten dat ik een hekel 
heb aan boeketten. Het wilde in het verleden nog wel eens ooit voorkomen dat iemand 
mij iets verschuldigd meende te zijn en met een bosje bloemen aan kwam zetten. Ik 
nam het boeket dan dankbaar in ontvangst maar dacht ondertussen ‘hè, wat jammer, 
had liever een doosje chocolade of een flesje gezelligheid gehad’.  

Vrij standaard gaf ik de bloemen door, vaak zonder dat de gever dat wist, aan mijn 
schoonmoeder want zij wordt namelijk wél heel blij van een ruiker en dus is het toch 
goed besteed. Het is een keer voorgekomen dat ik drie keer op één dag met een boeket 
aan haar deur stond. Ze had de dag van haar leven, geloof ik.

Als ik langs de velden fiets en ik zie een veld vol veldbloemen, maakt mijn hart een 
sprongetje. Zó mooi. Die klaprozen zijn het mooist en dat is heus niet omdat ik ooit in 
een straat met die naam heb gewoond. Al die kleuren combineren, het zoemt van de 
bijtjes en het is gewoon een vrolijk gezicht. Ik heb allerminst de neiging om er een paar 
te plukken, liever fiets ik op een later moment nog eens langs. Gratis genieten. Wist je 
trouwens dat een klaproos eenmaal geplukt nog maar een paar uur mooi blijft. In het 
veld vele dagen. Waarom zouden we het steeltje dan afknippen. Lekker laten staan, is 
mijn mening.

Er zijn momenten dat er bloemen ‘moeten’ zijn, zoals bijvoorbeeld op een trouwdag. 
Dat was bij ons een dingetje, herinner ik me. Ik wilde beslist geen grote stukken op 
tafel of in mijn hand. Mijn toekomstige echtgenoot vond wel dat er íets moest zijn en 
dus vonden we een compromis: zeven lange witte rozen met een strik erom die na de 
ceremonie meteen in een vaas konden en een stukje dat zowel op de auto als op de 
tafel van de trouwambtenaar kon. En een dag later op het graf van oma… Noem het 
praktisch of multifunctioneel, maar wij waren er tevreden over.

Ik weet dat bloemen troost kunnen bieden en je kunt er heel veel mee zeggen. Toch zal 
ik zelden voor iemand een boeketje halen; ik zoek wel een andere manier om te zeggen 
wat ik kwijt wil. 

Ondertussen juich ik de initia-
tieven toe die ervoor zorgen dat 
er in de bermen steeds meer 
wilde bloemen komen. 

Ga ik een stukje wandelen met 
degene die troost nodig heeft 
en loop ik langs de bloemen. De 
wereld gaat er een stuk vrolijker 
van uitzien.

Meer weten? 

www.blauwgroenbladel.nl/
nieuws/klimaatjes

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De eerste drie fietsen zijn be-
steld; duofietsen waarmee vrijwilligers op 
pad gaan. Samen met mensen die meer 
dan hun lief is thuis zitten, niet meer alleen 
kunnen fietsen en willen genieten van de 
prachtige omgeving en het contact met 
anderen. PC55  sprak een aantal bestuurs-
leden van de nieuwe stichting.

Van idee tot stichting
Ad Paridaans liep al een poosje met het idee 
rond om in Bladel een paar duofietsen in te 
zetten. “Ik zag in andere dorpen dat het een 
succes was en dat wilde ik voor Bladel ook”, 
vertelt Ad. “Ik wist wel dat ik het niet in mijn 
eentje zou kunnen opzetten. Toevallig liep ik 
Jan Evers tegen het lijf, die met precies het-
zelfde idee rond liep en het binnen de Seni-
orenvereniging wilde proberen. We raakten 
met elkaar in gesprek en van het één kwam 
het ander.” Jan Evers vult aan: “Door corona 
was het project een beetje blijven liggen maar 
toen ik met Ad in gesprek kwam, hebben we 
de draad opgepakt en hebben we een aantal 
mensen gezocht die ons wilden ondersteu-
nen. Daarna was de stichting snel een feit en 
konden we op zoek naar geld.”

Doelgroep
Ad benaderde als eerste Roll-On, de leveran-
cier van de duofietsen. “Zij hebben inmiddels 
de andere initiatieven in de regio ook gehol-
pen en konden ons van goed advies voorzien. 
Zoals bijvoorbeeld dat we de fietsen niet in 
de vrije verhuur moeten doen. Alleen gebrui-
ken door de eigen vrijwilligers garandeert een 
lagere levensduur van de fietsen. Ze kosten 
nogal wat dus dat advies nemen we ter harte”, 
aldus Ad. Al vrij snel werd ook besloten de 
duofietsen los te koppelen van de Senioren-
vereniging. Jan: “We willen ons op een brede 
doelgroep richten, beslist niet alleen op ou-
deren. Er zijn ook jongere mensen met een 
lichamelijke of sociale beperking die graag 
mee zouden willen gaan. Die willen we niet 
uitsluiten; iedereen is welkom bij ons.”

Financiën
De zoektocht naar geld was – en is – een pit-
tige klus. “We lopen een beetje aan tegen de 
bureaucratie”, vertelt Gust van de Put, pen-
ningmeester van de stichting. “We schrijven 
heel veel fondsen aan en die doen er best 
lang over om te reageren. Toch gaat het 
goedkomen, daarvan zijn we overtuigd. We 
hebben een heel mooi startkapitaal mogen 
ontvangen van Stichting Trekkertrek die ter 
ziele is gegaan. Daar zijn we ontzettend blij 
mee. Samen met gelden die we uit andere 
fondsen hebben ontvangen konden we de 
eerste fietsen bestellen. Die worden eind juni 
geleverd en dan kunnen we erop uit.”

Omgeving
Cor van den Heuvel is verantwoordelijk voor 
de routes, zoals hij die nu bij de Seniorenver-
eniging ook uitzet. “Ik heb lange tijd gedacht 
dat niet alle fietspaden toegankelijk waren. 
Van de vrijwilligers van andere groepen hoor 
ik nu dat het best gaat. Blijkbaar zijn andere 
weggebruikers erg sociaal en stappen ze af 
als er duofietsen aankomen. Dat is goed om 
te horen want door de bossen fiets je hier 
prachtig. Dat is het mooie van deze streek; je 
hoeft maar een paar kilometer te fietsen en 
je zit al in de prachtige natuur, met genoeg 
terrassen om even uit te rusten. Het gaat bij 
ons ook niet om de afstand, het gaat om het 
contact dat je hebt met de deelnemers. Die 
moeten een dag genieten van de buitenlucht, 
het contact en de beweging.”

Vrijwilligers
Al een paar vrijwilligers hebben zich aange-
meld. “Zes”, verduidelijkt Ad. “Er zijn meer 
mensen nodig natuurlijk. Je mag daarbij zelf 
aangeven hoe vaak je wilt fietsen. Elke week, 
twee keer per week, één keer per maand, 
alles kan. Voorlopig hebben we bedacht dat 
we twee keer per week op de fiets stappen 
maar het is afhankelijk van het aantal vrijwil-
ligers en de animo onder de deelnemers. De 
fietsen zijn er, we kunnen ook dagelijks op 
pad.” 

Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan een 
mail sturen naar mail@duofietsenbladel.nl 
of even bellen naar Ad: 06-1647 1581 of 0497-
382 033. Wanneer er voldoende vrijwilligers 
zijn, wordt de doelgroep benaderd en kunnen 
de eerste kilometers getrapt worden.

Wie Stichting Duofietsen Bladel financieel 
wil ondersteunen, kan een bijdrage overma-
ken naar NL46 RABO 0190 0191 23. Meer info 
vind je op 

www.duofietsenbladel.nl. 

Het gaat niet om de kilometers 
maar om het contact
Stichting Duofi etsen Bladel vanaf eind juni van start

Let op: 
Wandelweek 
in Hapert, 

dinsdag 5 juli 
t/m zondag 10 juli
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EERSEL - Per september is het zover: dan 
opent Tand Atelier Loos haar deuren. Deze 
gezellige praktijk ligt enigszins verscholen 
op de Markt 22b in Eersel. Recht tegenover 
de kiosk loop je tussen Arena kappers en 
Deli Kaatje door en zo je gezonde glimlach 
tegemoet.

Bij Tand Atelier Loos doen we er alles aan om 
het hele gezin een plezierige en positieve er-
varing te geven en met een brede en gezonde 
glimlach te laten vertrekken. In een moderne, 
innovatieve en uitnodigende omgeving wordt 
kwalitatief hoogwaardige en duurzame tand-
heelkundige zorg verleend met een scherp 
oog voor detail en veel persoonlijke aandacht. 

Na het afronden van haar studie in 2014 heeft 
Ilse veel ervaring opgedaan in verschillende 
praktijken in het zuiden van Nederland. Met 
een grote voorliefde voor reconstructieve 
tandheelkunde en een geweldig oog voor de-
tail transformeert ze zelfs de meest uitdagen-
de tanden in kleine kunstwerkjes.

Ilse: “Ik wilde een kleine praktijk beginnen 
waar mensen graag naartoe komen. Met veel 

daglicht in de kamers, een persoonlijke bena-
dering en de focus op behoud van het gebit. 
Ik denk dat we daar heel goed in geslaagd 
zijn en nodig iedereen uit om te komen be-
leven dat de tandarts ook een fijne ervaring 
kan zijn.” 

En nu het goede nieuws? Je kunt nog patiënt  
worden! Ga snel naar de website om je in 
te schrijven en dan kun je vanaf september  
ervaren hoe fijn het is om met uitzicht op een 
heerlijke tuin aan een mooie glimlach gehol-
pen te worden. 

Wil je ook deel uit maken van een super- 
gezellig, laagdrempelig en klein team? We 
zoeken nog een (preventie)-assistente! Heb 
jij ervaring als tandartsassistente en wil je 
graag met veel plezier naar je werk? Neem 
dan contact met ons op! 

www.tandatelierloos.nl 

Tand Atelier Loos
Nieuwe tandartspraktijk aan de Markt 22b in Eersel

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Door Ingrid Gribling 

EERSEL - Op precies 16 juni bestaat Lijs-
tenmakerij Van Antwerpen in Eersel 25 
jaar. Dat jubileum wordt onder andere 
gevierd met een expositie van ingelijste 
schilderijen van de beroemdste boom in 
Bladel, de Heksenboom. 

Met name de combinatie van markante boom 
en opvallend verhaal heeft ervoor gezorgd 
dat de Heksenboom niet alleen in de eigen 
regio een begrip werd maar ook landelijk. Bij 
een landelijke fotowedstrijd voor de verkie-

zing ‘Boom van het jaar 2019 in Nederland’ 
kwam deze ‘Kempische’ boom als winnaar uit 
de bus. Dat bracht de bal aan het rollen. Een 
kunstenaar liet zijn schilderij van de Heksen-
boom inlijsten bij Lijstenmakerij Van Antwer-
pen. Heidi van Antwerpen kwam daarna op 
het idee om de Heksenboom tot thema voor 
de viering van hun 25-jarig bestaan te maken. 

Expositie 
Beroepskunstenaars, amateurschilders en  
tekenaars uit de regio werden uitgenodigd  
een kunstwerk van de Heksenboom te 
maken. Het resultaat is een mooie expositie 
geworden, die door burgemeester Remco 
Bosma van Bladel op 17 juni om 14.00 uur in 
de lijstenmakerij feestelijk wordt geopend. 

De expositie is tot eind oktober te zien. Daar-
na zullen de werken beoordeeld worden door 
een jury, bestaande uit de burgemeester,  
fotograaf Geert-Jan Timmermans, kunstenaar 
Rob van Trier, Frank van Ham, kunstkenner en 
oud-eigenaar van Van Ham Tenten en Podia 
- Elzenhoeve Luyksgestel. Ook de bezoekers 
van de expositie kunnen stemmen op hun drie 
favoriete schilderijen. Na afloop van de expo-
sitie, eind oktober, zullen de winnaars bekend 
gemaakt worden. Er zijn mooie prijzen te win-
nen, zoals een diner bon en een mand met 
streekproducten. De hoofdprijs is een fotore-
portage met fotograaf Geert-Jan Timmermans.

Kunsthandel
Van Antwerpen heeft inmiddels niet alleen in 
de regio, maar ook ver daarbuiten naam als 
lijstenmakerij. Wat nog niet iedereen weet is 
dat de lijstenmakerij in de loop van 25 jaar is 

uitgebreid met een kunstcollectie. Daarnaast 
ook met kunst gerelateerde producten, zoals 
kunstboeken, kalenders en puzzels. Je vindt 
er bijvoorbeeld de Opa Jan kinderboeken van 
kunstenaar Marius van Dokkum.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan zijn 
een ets - in een oplage van 50 stuks - en een 
puzzel van 1000 stukjes (zie bijgaande foto van 
de doos) in de verkoop gebracht. Natuurlijk 

beiden met afbeelding van de heksenboom! 
En tot slot is er voor elke klant een goodiebag 
vol verrassingen, zolang de voorraad strekt!
 
Expositie 25 jaar Lijstenmakerij Van Antwer-
pen van vrijdag 17 juni - zaterdag 29 oktober. 
Loop vrijblijvend binnen bij de Lange Voren 
35, Eersel. Meer info: 

www.lijstenmakerijvanantwerpen.nl

Lijstenmakerij Van Antwerpen in Eersel bestaat 25 jaar
Burgemeester Remco Bosma zal op 17 juni de lijstenmakerij Feestelijk openen

Cees & Heidi van Antwerpen Foto: Geert-Jan Timmermans

IN DE KEMPEN

Ilse Loos, 
Tandarts
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Mijn vorige column over beroepskeuze 
heeft nogal wat teweeggebracht. Voor  
degenen die het hebben gemist: ik schreef 
daarin over voorwerpen die, met een beetje  
fantasie, voor beroepen zouden kunnen 
doorgaan. Bijvoorbeeld de slotontdooier en 
de staafmixer. Het bovengenoemde beetje 
fantasie helpt dan om voor je te zien wat zo 
iemand de hele dag doet. Sloten ontdooien 
bijvoorbeeld, of staven mixen.

Eén persoon in het bijzonder had na lezing 
ervan de smaak te pakken en is voor zich-
zelf op zoek gegaan naar uitbreiding van 
dit repertoire. De ene week kondigde hij 
dat aan (op de bandrepetitie nog wel dus 
u kunt een beetje gissen in welke hoek u 
hem zoeken moet), maar was zijn lijstje 
vergeten. Dat was mooi, want het bezorgde 
mij een weekje voorpret.

De week erop kreeg ik ze in de hand  
gedrukt, 52 stuks schoon aan de haak. En 
wat heb ik gelachen… de beelden in mijn 
hoofd tuimelden over elkaar heen! Som-
migen blijven fijn dicht bij huis, zoals de  
tapijtreiniger, de doortrekker en de home-
trainer (thuissporter). Of de onkruidverdel-
ger, de vliegenmepper en de dunschiller.

Anderen lenen zich voor een wat verder ge-
zochte interpretatie en worden daarmee nog 
vermakelijker! De boekenlegger: iemand  
die steeds je boeken ergens neerlegt waar 
je ze niet hebben wilt. De vlamverdeler:  
iemand die aan anderen elk een stukje 
vlam geeft (dit doet me trouwens denken 
aan de verhalen rond Pinksteren, over de 
Heilige Geest).

De wc-rolhouder: iemand die alle wc-rollen 
voor zichzelf houdt, hoezeer anderen er ook 
bij hem op aandringen om de wc-rollen te 
delen. De zandloper: iemand die over het 
zand loopt. De sleutelhanger: iemand die 
sleutels ophangt (vraag me niet waarom). 

De verrekijker: iemand die zijn hele werk-
zame leven doorbrengt met zo ver moge-
lijk weg kijken. De geluidsdrager: onder 
muzikanten beter bekend als roadie. De 
rookmelder: iemand die aan anderen komt 
melden dat er ergens rook is.

Maar het kan gekker! De pannenlikker: … 
ja, precies dat. De handveger: … idem dito. 
De snelbinder: iemand die de kost verdient 
met heel snel dingen aan elkaar binden. De 
kilometerteller: degene die bij Rijkswater-
staat telt hoeveel kilometers weg er zijn. 
(Terzijde: dat ministerie heet tegenwoordig 
anders. Verkeer en Waterstaat vond men 
te ingewikkeld klinken, vanwege één van 
die twee termen. En? Juist, u raadt het al: 
daarom heet het sinds kort ‘ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat’. Echt waar.)

De overtreffende trap van humor krijg 
je als de betekenis echt verdraaid wordt 
als je het interpreteert als beroep. Wat te  
denken van de brillenkoker? En wat doet 
een tandenstoker?

Helemaal hilarisch vond ik de eierwekker. 
Ik zie het al helemaal voor  me, iemand die 
boven een mandje eieren gaat hangen en 
zegt “Psssst… jongens, wakker worden!” 
En dat die eieren vervolgens een keer 
gapen, zich uitrekken, langzaam uit het 
mandje klimmen en aan het werk gaan. 
Dit laatste natuurlijk onder de  bezielende  
leiding van een eileider.

Al met al: heel goed dat mensen ook na 
hun pensioen nog tijd blijven steken in zin-
volle dingen. Hoezo, wat zegt u daar, niet 
zinvol? Echt wel! Eens, het is alleen maar 
om een keer flink te lachen. Maar ‘in tijden 
van corona’ (herinnert u ze zich nog? – 
toegegeven, het bovenstaande gebeurde  
alweer drie maanden geleden) was dat 
zo ongeveer het meest zinvolle dat er  
bestond. Bedankt Peter!

Beroepskeuze (2)

column

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

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

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

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

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

Bas Schellens
06-20442620
Bas@schellens.info

HAPERT - Op 
woensdag 6 
juli organiseren 
wij voor u een 

prachtige 3 uur durende boottocht over  
rivier de Vecht, één van de mooiste vaar- 
gebieden van Nederland.

Varen op de Vecht is genieten van de mooie 
natuur, statige huizen met schitterende tui-
nen en de rust van het water. De Vecht staat 
bekend om de vele waterlelies, welke in bloei 
prachtige kleuren laten zien. In de Middel-
eeuwen was de Vecht een zeer belangrijke 
scheepvaartverbinding tussen de Zuiderzee, 
vanwaar Noord-Europa bereikt kon worden, 
en de Rijn, die onder anderen toegang gaf 
naar Duitsland. 

Om 11.00 uur vertrekken we vanaf Den Tref, 
Alexanderhof 7 in Hapert, naar Maarssen. 
Zorg ervoor dat u 10 minuten vooraf aanwe-
zig bent! De kapitein zal u ontvangen op zijn 
schip. Hier staat voor u een heerlijk lunch-
buffet klaar met een kopje soep. Tijdens het 
varen kunt u genieten van de prachtige na-
tuur en zal de kapitein ook de nodige uitleg 
geven. Rond de klok van 16.00 uur vertrekken 
we weer vanuit Maarssen en rijden we rich-
ting Den Tref, waar een heerlijk 3-gangen 
diner voor u klaar staat.

Leden betalen € 85,- en introducees € 90,- 
per persoon. Opgeven o.v.v. uw naam, adres, 
(mobiele) tel.nr. en eventueel dieetrestricties. 
Graag met gepast geld betalen uiterlijk op 
dinsdag 14 juni bij Conny Wouters, De Kuil 28 
in Hapert. Deze driekwart dagtocht is inclu-
sief een 3 uur durende rondvaart met uitge-
breid lunchbuffet en soep aan boord, vervoer 
per luxe touringcar en een 3-gangen diner 
met koffie of thee als afsluiting in Hapert. 
Voor meer info: Conny Wouters, tel. 0497-
384834.

Woensdag 6 juli rond-
vaart over rivier de Vecht

EERSEL - In de Middeleeuwen werden in 
bijna alle Kempische dorpjes immense 
kerken gebouwd. Vierhonderd jaar later 
blijft daarvan op enkele plekken alleen de 
toren eenzaam en verlaten achter als stille 
getuigenis van een lange geschiedenis. 

Die geschiedenis zetten we nu opnieuw in 
het licht. Want hoe bouwden de Middeleeuw-
se Kempenaren eigenlijk zo’n kerk en welke 
functies had zo’n toren? Ontdek het vanaf nu 
bij het Kempenmuseum. De vijftiende eeuw 
was een relatief welvarende periode voor de 
Kempen. Grote bakstenen kerken schieten 
in de kleine Kempische dorpjes als padden-
stoelen uit de grond. Uniek, want bakstenen 
gebouwen waren er destijds bijna niet. 

Aan het begin van de vorige eeuw werden 
de kerken te klein door de toenemende be-
volkingsomvang. De oude kerken vielen mas-
saal onder de sloophamer. Alleen een een-
zame toren markeerde in een aantal dorpen 
nog waar ooit een kerk heeft gestaan. Deze 
Kempische torens staan ‘Op eenzame hoog-
te’ in de schijnwerpers bij Kempenmuseum 

De Acht Zaligheden, Kapelweg 2 in Eersel. 
Aquarellen van Cees Kraayvanger als ook 
oude ansichten en tekeningen laten je door 
de ogen van je (voor)ouders kijken naar de 
ontwikkeling van deze bijzondere bouwwer-
ken.

‘Op eenzame hoogte’ in het Kempenmuseum

BLADEL - Cordaad Welzijn koppelt mensen 
uit Bladel die hulp nodig hebben aan pre-
cies de juiste vrijwilliger. Wij zijn hiervoor 
dringend op zoek naar meerdere vrijwillige  
maatjes. Dit vrijwilligerswerk is in elke 
agenda in te passen. Het enige wat je nodig 
hebt is oprechte interesse in een ander.

Maria (76 jaar) is weduwe, komt weinig bui-
ten en ziet weinig mensen. Ze zou het leuk 
vinden om op maandag- of vrijdagmiddag 
met een vrijwilliger een praatje te maken of 
een kleine wandeling.

Jannes (9 jaar) heeft een broer met een 
chronische ziekte. Jannes zou het leuk vinden 
om met een maatje van rond de 18 jaar samen 
te voetballen, gamen of bijvoorbeeld een ijsje 
te halen. Dit hoeft niet wekelijks. Het is fijn als 
het maatje ook uit Bladel of omgeving komt. 

Toos (69 jaar) heeft last van depressieve en 
lichamelijke klachten. Ben jij het vrouwelijke 
maatje die op donderdag- of vrijdagmiddag 
even langskomt voor een praatje?

Jan (86 jaar) heeft dementie. Hierdoor is hij 
heel passief en bijna niet te motiveren. Hij zou 
het leuk vinden om samen met een vrijwilli-
ger met de auto rond te rijden door de Kem-
pen. Op deze manier wordt ook zijn vrouw, en 
tevens mantelzorger, ontlast en ontzorgt.

Interesse? 
Neem vrijblijvend contact op met coördinator 
Eefje Heesterbeek van Cordaad Welzijn om 
te kijken of er een match is met één van deze 
of een andere dorpsgenoot die jouw hulp kan 
gebruiken. Eefje: 06-58797156 of eefjehees-
terbeek@cordaadwelzijn.nl.

* Alle namen in dit bericht zijn fictief i.v.m. privacy

Staat u open voor 
een goed gesprek?
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wij   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 819 Sanitairdekempen.nlwww.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

Relatiegeschenken - Werkkleding - Merchandising

Genieten van zand, zon en volleybal
26e Beachvolleybaltoernooi op 18 en 19 juni op de Markt in Bladel

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - In 1995 was de eerste editie van 
het Beachvolleybaltoernooi in Bladel. Dat 
is 26 edities geleden, niet helemaal 26 jaar 
want twee keer ging het niet door. Dit jaar 
weer wel; op 16 juni rijden de vrachtwa-
gens een ontelbare hoeveelheid zandkor-
rels de Markt op en op donderdag begint 
de pret met ‘Speule in ‘t zand. De organisa-
tie is er klaar voor; Mark Mariën en Wil de 
Beijer vertellen over de plannen.

Animo
“We merken dat de animo bij de spelers erg 
groot is”, begint Wil het gesprek. “De inschrij-
ving op zondag zat in een mum van tijd vol. 
Op zaterdag kunnen we nog een paar recre-
atieve teams kwijt, maar dan moet je je wel 
direct aanmelden. Sinds een paar jaar is er op 
zaterdag ook een recreatieve competitie, waar 
we eerst alleen wedstrijden hadden voor leden 
van Nevobo, de volleybalbond. Die is er nog 
steeds maar op iets minder velden.” Dat er dit 
jaar op de Markt gespeeld kan worden is een 
meevallertje. Mark: “De bedoeling was dat de 
Markt deels niet meer toegankelijk was maar 
omdat de verbouwing van het RABO-gebouw 
is uitgesteld kunnen we er nog terecht. Heel 
fijn want het is juist zo leuk om dit sportieve 
evenement in het centrum te houden. Veel 
voorbijgangers blijven even kijken en geven 
zich het jaar daarna misschien wel op.”

Hulp
Ook aan vrijwilligers bleek geen tekort. Wil: 
“Mooi om te zien dat sommige teams een 
trainingsavond opgeven om zand te schuiven 

of het terrein aan te kleden. Die betrokken-
heid is groot. We dwingen niemand van de 
leden om te helpen maar dat hoeft ook niet. 
Een aantal oud- of rustende leden staat elk 
jaar ook klaar om te helpen, zonder hen zou-
den we het niet redden. Niet iedereen kan 
zomaar vier dagen vrij nemen. Het is ook ge-
woon héél gezellig om dit evenement met z’n 
allen te draaien. Je ziet iedereen genieten, van 
deelnemer tot toeschouwer en dat is mooi.” 

Eerste rang
Openheid is het sleutelwoord bij ‘de Beach’. 
Mark: “Geen hekken met plastic, gewoon 
lekker open. Je moet vanaf de terrassen aan 
de Markt goed zich hebben op de velden. We 
kunnen niet beloven dat er nooit eens een bal 
het terras op geslagen wordt, maar dat is al-
tijd per ongeluk. Nu er twee horecazaken zijn 
die hun terras uitgebreid hebben – Liberty en 
De Staet – hebben we de ligging van onze 
velden iets aan moeten passen. We weten in-
middels dat in goed overleg veel mogelijk is. 
De gasten op de terrassen hebben wel goed 
zich, eerste rang plaatsen zelfs.”

Loterij
Sponsors bleken het Beachvolleybal ook nog 
niet vergeten te zijn. “Goed om te merken dat 
we een positieve naam hebben”, vertelt Wil. 
“We hebben een aantal nieuwe mensen in 
de sponsorcommissie en dat leverde meteen 
een aantal nieuwe sponsors op. Een aantal 
van hen sponsort in natura en daarom orga-
niseren we een grote loterij. Voor € 1,- koop je 
een lot waarmee je mooie prijzen kunt win-
nen, waaronder een fiets van Profile Bito. De 
trekking vindt plaats nét voor de prijsuitrei-

king op zondag maar als je er niet bij kunt zijn, 
geen nood; de winnende nummers komen in 
PC55 te staan.”

Beachvelden
Wie nog even wil oefenen, kan op de parkeer-
plaats van VV Bladella terecht, daar liggen de 
hele zomer twee beachvelden voor iedereen 
die het wil. Mark: “Een groot succes want ze 
zijn bijna altijd bezet. Een uurtje zo’n veld re-
serveren kan via de site van onze vereniging. 
Mogelijk krijgen de beachvelden een blijvend 
karakter. Ze staan tenminste ingetekend in de 
plannen voor de ontwikkeling bij de Egypti-
sche Poort. Zou prachtig zijn als we het jaar 
rond kunnen ‘beachen’. De sport wordt steeds 
groter, in Eindhoven is een Beachvolleybal-
vereniging en daar gaan we met een aantal 
leden wel eens een potje spelen. Ik zie het 
wel zitten dat we dat in Bladel ook krijgen; 
een regiofunctie lijkt me.”

Barbecue
Zaterdag en zondag vliegen de ballen door 
de lucht op de Markt in Bladel. Op vrijdag ook 

want dan is er het toernooi voor de groepen 7 
en 8, georganiseerd door Click Sport. Die in-
schrijving is inmiddels gesloten maar leuk om 
te kijken is het zeker en álle kinderen zijn wel-
kom om mee te komen doen aan de spellen 
die aangeboden worden door Beweegteam 
de Kempen. Wil: “Een prachtige samenwer-
king, de velden liggen er, kinderen vinden het 
heerlijk om in het zand te spelen, eigenlijk vrij 
logisch dat het zo gaat. Voor ons als organi-
satie begint het zaterdag en we kunnen niet 
wachten.” Op het sportterrein is een groot ter-
ras waar je iets kunt eten en drinken. Mark: 
“Vergeet ik bijna te zeggen: in het kader van 
het 25-jarig bestaan van de gemeente Bladel, 
hebben wij toestemming gekregen om op lan-
ger dan gebruikelijk door te gaan op zaterdag. 
We organiseren een heerlijke barbecue waar 
iedereen zich voor op mag geven. Ook als 
je niet meespeelt, trouwens. Ga naar de site 
om je aan te melden, dat is in verband met de  
bestelling wel noodzakelijk. De barbecue is 
zaterdag aansluitend aan de wedstrijden.”

www.bladelbeach.nl 

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

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

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

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

Voor meer informatie, kijk op onze website

www.desdemonadance.nl

Alles Overboord!
Komische familiemusical

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
WWW.STAPPAERTS-MODE.NL
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REUSEL - Op vrijdagavond 24 juni orga-
niseert Reminder een jubileumconcert in 
Cultureel Centrum De Kei in Reusel. Hun 
nieuwe album ’Homesick’ zal die avond 
ook gepresenteerd worden. 

De band uit Reusel en omstreken bestaat in-
middels ruim 10 jaar en dit zal gevierd worden 
met een avondvullend programma vanaf 20.00 
uur in De Kei, Kerkplein 69 in Reusel. Er is 
geen sprake van kaartverkoop, entree is gratis. 

Als supportact zal de band LM Dust een set 
verzorgen met nummers over liefde, de dood, 
het leven en alles hier tussenin. Vervolgens 
zal Reminder de oud-Amerikaanse klanken 
door De Kei laten klinken. Met een afwisse-
ling van opzwepende nummers, oude ‘fiddle 
tunes’ en moordballaden in mineur, zal de 
avond gevuld gaan worden. U zult meege-
nomen worden door de afgelopen 10 jaar 
Reminder, vanaf begin tot heden. Laat u ver-
rassen en komt dat zien!

 Jubileumconcert en 
albumpresentatie Reminder
Vrijdag 24 juni in De Kei Reusel

Inschrijven koff erbakverkoop 
LAGE MIERDE - Ondanks alle coronamaatregelen hadden we in 2021 een zeer suc-
cesvolle koff erbakverkoop met maar liefst meer dan 65 inschrijvingen. Waar we veel 
positieve reacties gehad hebben van verkopers en kopers, willen wij van Gilde Sint 
Ambrosius dit jaar weer een koff erbakverkoop houden.

Deze zal plaatsvinden op zondag 11 september, van 09.30 tot 14.00 uur, op het gildeterrein 
Dorpsakker, Broekkant 13 in Lage Mierde. Tijdens deze koff erbakverkoop hopen wij vele 
ondernemende mensen uit de wijde omgeving te ontvangen, die allerlei tweedehands 
spullen voor de verkoop gaan aanbieden. Dus heb je spullen over, spaar ze op en meld je 
aan! Aanmelden kan via: 

www.ambrosius.boerenkamp.com

Ga je deze zomer gezellig met je vrienden 
kamperen bij de boer? Vergeet dan niet om 
op tijd (twee weken vooraf) een ontheff ing 
aan te vragen! Dat doe je via 

www.reuseldemierden.nl/
kamperenbijdeboer

Het mag weer; kamperen bij de boer!

AMUSEMENT
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www.delaatslaapexpert.nl26 JUNI KOOPZONDAG BLADEL  13.00 - 17.00 uur

DE LAAT 
BETAALT MEE!
U betaalt

GÉÉN
BTW

Van dit 

voordeel
moet u zeker 

profi teren
!!

BTW
KORTING

Het gemak van alles onder één dak 
bij De Laat Slaapexpert
Kom bij ons langs voor jouw compleet ingerichte slaapkamer. Naast de ruime 
keuze in slaapsystemen van verschillende merken bieden wij een groot assorti-
ment aan in kwaliteitstextiel.  Bovendien kan je bij ons terecht voor kledingkasten, 
nachtkastjes, dekbedden en hoofdkussens. De service en deskundigheid van De 
Laat Slaapexpert reikt tot aan jouw slaapkamer. 

ACTIEPERIODE 7 JUNI T/M 2 JULI 2022

* vraag naar de voorwaarden

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

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

*
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... de langste 
autotunnel ter wereld 
in Noorwegen ligt? 

Deze Laerdalstunnel is 
24,5 km lang. De route van 
Oslo naar Bergen was vaak 
afgesloten door sneeuw, 
wat de reden was van het 
bouwen van de tunnel. 

Hij was niet goedkoop, 
de bouwkosten bedroegen 

120 miljoen euro. 
De tunnel is behoorlijk 

veilig. Zo zijn er ruimtes 
met nagebootst daglicht, 

punten om te keren 
en bochten om bestuurders 

alert te houden.

www.loesje.nl

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

ALLERHANDE

Onze duimen gaan omhoog voor Mark Lathouwers, die al 
heel veel jaren eenieder in Bladel en ver daar buiten een 
fijne verjaardag wenst. Mark, je bent een topper. Bedankt! 

Namens de jarigen

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

Mijn duim gaat omhoog voor Bakkerij Wieland omdat ik 
daar na bijna 4 jaar werken in een fijne sfeer mijn bakkers-
loopbaan van 55 jaar heb mogen afsluiten. Mia en Nol, en 
al mijn fijne collega’s, nogmaals bedankt voor alles!

Harrie Lamers

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog
de

 d
ui

m

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

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.

T/M 11 SEPTEMBER
EXPOSITIE ‘OP EENZAME HOOGTE’
Locatie: Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2, Eersel. 
Open: zie openingstijden Kempenmuseum. 
Entree: kinderen t/m 12 jaar gratis, 
13 t/m 18 jaar € 2,50 en volwassenen € 6,50. 
Deze expo vertelt het verhaal achter de 
eenzame kerktorens in de Kempen.

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.

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

Deze keer gaan we op woensdag 22 en don-
derdag 23 juni, telkens om 17.30 uur, naar res-
taurant De Klok, Turnhoutseweg 32. Zij gaan 
voor ons weer een heerlijke maaltijd bereiden. 

Ga je (weer) gezellig met ons mee? Meldt u 
dan aan op woensdag 15 juni tussen 10.00 
en 11.00 uur in D’n Aachterûm. Tevens kunt 
u dan de deelnamekosten voor het voor- en 
hoofdgerecht voldoen. Het nagerecht en de 
drankjes kunt u na afloop van het diner ter 
plaatse voldoen.

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

We zijn elke woensdag en donderdag open 
van 10.00 - 19.00 uur en zaterdag van 11.00 
- 19.00 uur. We hebben heel veel mooie bui-
tenplanten, moestuin- en kamerplanten en 
eenjarige planten. Voor het actuele aanbod, 
kijk op Facebook en het nieuwe Instagram 
account (@plantenbieb_hoogeloon). De 
Plantenbieb in Hoogeloon is verhuisd naar 
Heuvelseweg 10. Kom gezellig langs!

Plantenbieb 
Hoogeloon
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Buurtgezinnen zoekt 
meerdere steungezinnen  

Leuke speelplek 
Een vrolijke, behulpzame, enthousiaste en  
actieve 5-jarige kleuter wil gezellig met andere  
kinderen buiten spelen. Welk lief steungezin 
met kind(eren) kan één dagdeel per week 
hem opvangen?  

Bij wie mag deze kleuter spelenderwijs 
Nederlands leren? 
Een gezellig steungezin gezocht waar een  
5-jarige jongen om de week kan komen spe-
len met hun kinderen tussen de 5 en 9 jaar en 
waar hij de Nederlandse taal kan oefenen. Kan 
jouw gezin wat betekenen voor deze jongen?

Haal wat extra vrolijkheid in huis 
Gezellig steungezin met kind(eren) gezocht 
waar een vrolijke 2-jarig meisje op vrijdag kan 
komen spelen.

Ze is grappig en vindt het heerlijk om te knut-
selen en buiten te spelen. ‘s Middags doet ze 
een dutje. 

Samen wat leuks doen 
Voor een 12-jarig meisje met autisme wordt 
een rustig steungezin gezocht, dat af en toe 
op zondag leuke activiteiten met haar wil  
ondernemen. 

Dit zachtaardige meisje vindt het leuk om te 
knutselen, te koken of bakken, of dieren te 
verzorgen.

Voor informatie en reacties: Dianne Mariën: 
06-83357211 of dianne@buurtgezinnen.nl 

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

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

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

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

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

Wandel-3-daagse in Hooge Mierde

Garagesale 
BV de Hoeven

HAPERT - Op zondag 26 juni heeft 
buurtvereniging de Hoeven in Hapert 
een garagesale georganiseerd.

Garages en opritten worden omgeto-
verd tot plaatselijke mini-winkeltjes en 
zullen ervoor zorgen dat een bezoek aan 
de buurt de Hoeven die dag de moeite 
waard is. 

Deelnemende straten zijn Hoefblad, de 
Hoeven, Dovenetel, Pinksterbloem, Ak-
kerwinde, Distel, Boterbloem, Klaproos, 
Herderstasje, Dennenoord en Wijereind. 

De garages zullen te herkennen zijn aan 
ballonnen en versiering en bij alle deel-
nemers zullen plattegrondjes verkrijg-
baar zijn. 

Kom gezellig langs op zondag 26 juni 
tussen 10.00 en 14.00 uur.

BERGEIJK - Wij zijn een zelfhulpgroep voor 
naasten van verslaafden. Het doel van deze 
zelfhulpgroep is het leren omgaan met een 
verslaafde in jouw naaste omgeving.

Wij creëren een veilige plek om je ver-
haal te delen met ervaringsdeskundigen in  
een omgeving waar niet geoordeeld of  
veroordeeld wordt. Een plek waar je tips  
en handvatten krijgt en niet te vergeten  
wat je rol is of kan zijn in deze rollercoaster van 
verdriet, onmacht, boosheid, onbegrip, etc.

Elke laatste dinsdag van de maand, vanaf 
19.30 uur, is er een bijeenkomst in het Aqui-
nohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. 

Graag aanmelden via: moedigemoedersde-
kempen@hotmail.com of neem contact op 
met Sandra via tel. 06-13400967.

Bijeenkomst 
Moedige Moeders
Laatste dinsdag van de maand
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Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand juni

Zwembad 
Chloor en 
teststrips

500 gr.  

2+1 Gratis2+1 Gratis

nu voor

€14,99

10% korting

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

Chill Out 
KoKoelfontein

2 voor

€ 29,99

Canadian Fine Super 
Premium

teststrips

Bergweide-
hooi

HOOGE MIERDE -  
Samen met je 
kameraden of 
vriendinnen een 
gipsen draak tot 
gruis schieten, 
een gezellige 
BBQ en een lek-
ker potje bier of 

andere drank. Dat zijn de ingrediënten van 
de Drakendoder, het openingsfestijn van 
de Hooge Mierdse kermis.

Met een groepje van ongeveer vijf mensen 
(clubgenoten, familie, buren, vrienden of col-
lega’s) ga je met een kruisboog een draak 
kapot schieten. Een bijzonder leuk klusje. 
Bij zowat elk raak schot dwarrelen er brok-
stukken naar beneden. Degene die het laat-
ste stuk naar beneden haalt, mag door naar 
de finaleronde en de winnaar daarvan is dé  
Drakendoder.

Een kruisboog is een uitdagend wapen. Er 
zit geen Hubble-telescoop op als vizier, laat 
staan lasergeleiding. Blijft over: het edele 
oog-handwerk. Niet moeilijk, wél ontzettend 
leuk. Ondertussen ligt er lekker vlees te garen 
en staat het bier koud. Bourgondisch Brabant 
in optima forma. Laat dat maar aan de guld 
over!

Waar en wanneer?
Op het gildeterrein op kermiszaterdag 2 juli, 
vanaf 16.00 uur. Een uurtje of wat later aan-
sluiten kan ook. Kosten: € 25,- per persoon, 

all inclusive: schieten, zoveel eten als je wilt 
en zoveel drinken als je wilt.

Opgeven
Graag zo snel mogelijk aanmelden, uiterlijk 
op maandag 27 juni, op telefoonnummer 06-
82599922. Alle deelnemers moeten wel 18 jaar 
zijn. Alleen of met een kleiner groepje? Geen 
probleem, er zijn er vast meer, maken we een 
gelegenheidsteam van. Wees welkom!

Openingsfestijn Drakendoder 
op kermiszaterdag 2 juli
in Hooge Mierde

HAPERT - Woensdag 1 juni was het de hele 
dag groot feest op het Hapertse Palet. Vanaf 
08.00 uur in de ochtend begon het in en om 
de school een gezellige boel te worden met 
een vrolijk versierd podium en het MFA-lied 
dat uit de muziekboxen klonk. Van heinde 
en verre kwamen mensen naar basisschool 
Het Palet om er samen met de kinderen een 
onvergetelijke dag van te maken.

De Paletdag stond in het teken van ‘Wij 
samen.’ De titel van deze dag is geïnspireerd 
op het beeld dat bij de ingang van de nieuwe  
MFA komt te staan. Voorafgaand aan de  
Paletdag hadden leerkrachten met de kin-
deren naar een afbeelding van dit beeld 
gekeken en met de kinderen verkend welke 
betekenis dit beeld voor de kinderen heeft. 
Samenwerken; wat is daarvoor nodig en sa-
menwerken; hoe doe je dat, zijn onderwerpen 
die daarbij aan bod zijn gekomen.

De kinderen hebben op de Paletdag op een 
creatieve en kleurrijke manier kennisge-
maakt met veel toekomstige partners die ze 
in de MFA gaan ontmoeten: NummerEen, 
Seniorenvereniging Hapert, Den Tref, de Bi-
bliotheek. Ook waren er allerlei verenigingen 
actief op deze Paletdag: dansgroep Quality, 
Toneelvereniging de Eenakter, musicalgroep 
Me on stage, muziekvereniging Kunst Adelt 
en de EHBO.

De dag begon buiten bij het podium met het 
zingen van het nieuwe MFA-lied en een ope-
ningsact die verzorgd werd door leerkrach-
ten van Het Palet en een aantal toekomstige 
partners. Het elkaar ontmoeten stond cen-
traal tijdens dit toneelstuk. In dit toneelstuk 
kwam iedereen met een eigen verhuisdoos 
aan en alles moest een plekje krijgen in het 
nieuwe gebouw. Dat vraagt organisatie en 
creativiteit. Gelukkig kwam meneer Wim van 

der Linden ook even langs op het podium en 
hij heeft alles in goed banen geleid. Samen 
gaan we deze mooie klus klaren, was de 
boodschap. Daar gaan we helemaal voor! We 
gaan leren van en met elkaar. 

Dat ‘leren van en met elkaar’ zag je deze dag 
volop terug in de 40 workshops die deze dag 
verzorgd werden door allerlei Hapertse ver-
enigingen en partners. Ook leerkrachten, ou-
ders, opa’s en oma’s hebben alles in het werk 
gesteld om de kinderen te laten ervaren dat 
samen leren met hoofd, hart en handen ver-
bindt.

Een greep uit de vele workshops: toneel-
workshop met de Eenakter, kunstwerken 
maken met peuters en kleuters bij Nummer-
Een, muziekinstrumenten maken en bespelen 
met Kunst Adelt, koken en bloementaartjes 
pimpen in Den Tref, jeu de boules/timmeren 
en handwerken met de Seniorenvereniging, 
Line dance in Den Tref met de Seniorenver-
eniging, een musicalworkshop met Me on 
stage, dansen met Quality, Jeugd EHBO met 
de EHBO vereniging en een workshop Dash 
Robot met de bibliotheek.

De prachtige bloementaartjes, gemaakt door 
de kinderen, zijn in het kader van ‘Wij samen’ 
uitgedeeld aan alle hulp-opa’s en -oma’s. Het 
gevoel van ‘Wij samen’ was volop te ervaren 
deze dag. De medewerkers en kinderen van 
basisschool Het Palet willen dan ook alle 
mensen die het mogelijk hebben gemaakt 
deze dag te organiseren hartelijk danken voor 
hun inzet en betrokkenheid. Ook danken we 
Jumbo en Hubo voor de royale sponsoring. 

Het was heel bijzonder om elkaar op deze 
manier te ontmoeten. We kunnen niet wach-
ten om samen naar de MFA te gaan. Samen 
staan we sterk!

Paletdag 2022: ‘Wij samen’
Verbinden door ontmoeten

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

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’
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Kom jij
team Oktober
versterken?  

 

• Baan met voldoening:
 Je kunt echt iets betekenen voor
 onze bewoners en cliënten.

• Uren en dagen in overleg. 

• Makkelijk te combineren met kinderen.

• Ook ideaal als bijbaan voor studenten. 

• Goede verdiensten, dertiende maand.

Pas jij bij Oktober? 

Als jouw dag erop zit, ziet alles er weer
spic en span uit. Je zorgt er als medewer-
ker Facilitaire Dienstverlening voor dat de
algemene ruimtes en woonruimten van 
onze cliënten in de huizen er netjes uitzien.

Óf als Hulp bij het Huishouden voor een 
schoon en leefbaar huis bij onze cliënten 
thuis. En misschien nog wel belangrijker, jij 
bent diegene die een glimlach tovert op het 
gezicht van onze cliënten en bewoners door 
simpelweg een praatje met ze te maken.

Jouw verhaal, onze zorg. Dat is Oktober.

werkenbijoktober.nl

Bij Oktober leveren we iedere dag warme 
zorg aan voornamelijk kwetsbare ouderen.  

Wij zoeken

Medewerkers
Hulp bij het Huishouden
die eraan bijdragen dat onze cliënten zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. We zijn op zoek naar collega’s voor 
Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-Leende, 
Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, 
Veldhoven en Waalre.

Medewerkers
Facilitaire Dienstverlening
voor de huizen van Oktober in Bladel,
Reusel, Eersel, Bergeijk, Waalre en
Veldhoven.

Bekijk de vacatures op onze website
of neem contact op met:
facilitair@zorginoktober.nl of
hulpbijhethuishouden@zorginoktober.nl

BLADEL - Modelvliegclub Aeroclub Bladel 
gaat op Vaderdag vliegen. Voor vaders en 
hun gezin heeft de vliegclub op deze dag 
extra vliegtuigen en instructeurs beschik-
baar. Wil je zelf eens met een dubbele be-
sturing en een leraar een modelvliegtuig 
besturen, dan is dit je kans. Iedereen is van 
harte welkom en de toegang en het vlie-
gen is gratis. Deelname voor het vliegen is 
vanaf 12 jaar.

Er is ook een modelvliegtuig-vluchtsimulator 
beschikbaar om eerst eens op de computer 
te kunnen oefenen. Als het niet regent en niet 
te hard waait, is het evenement op zondag 19 
juni van 14.00 tot 17.00 uur. Het modelvlieg-
veld ligt aan ‘t Heike tussen Bladel en Neter-
sel. Bij zonnig weer is aan te raden om een 
zonnebril mee te nemen. De vliegclub werd in 
1977 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot 

ruim veertig enthousiaste vliegers, afkomstig 
uit de hele Brabantse Kempen. Wie denkt dat 
men meteen na de aanschaf van een vliegtuig 
kan gaan vliegen, heeft het mis. Ook voor het 
modelvliegen geldt, dat men eerst een bre-
vet (vliegbewijs) moet behalen, voordat men 
het model zelfstandig de lucht in mag sturen. 
Dit lijkt overdreven, maar uit veiligheidsover-
wegingen is dit wel noodzakelijk. Een brevet 
halen is niet echt moeilijk en is te vergelijken 
met het leren autorijden. 

Wanneer men lid wordt van de club kunnen 
de vlieglessen gratis gevolgd worden. Aero-
club Bladel biedt modelvliegers een prachti-
ge locatie, hulp en vooral  veel gezelligheid  
Meer informatie over deze hobby is te vinden 
op: 

www.aeroclubbladel.nl

Vaderdag vliegen bij 
Aeroclub Bladel
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 5950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2011 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3150
TOYOTA  IQ  3 DRS  AIRCO ROOD 2009 3150
TOYOTA  AYGO  5 DRS.  AIRCO WIT 2013 3950            
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS BLAUW 2001 1150
VW  FOX    3 DRS.      PS GRIJS 2009 2950

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

AUTOMONTEUR
VACATURE

AUTOMONTEURAUTOMONTEUR

FUNCTIE EISEN:
•   Een afgeronde opleiding tot automonteur, of je bent in opleiding
•   Ervaring als automonteur en bij voorkeur bij universele garages
•   Je beschikt over een flexibele en klantgerichte instelling
•  Je bent eerlijk, vakkundig en professioneel
•  Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B

INTERESSE?
Neem contact op met Mark Mink via (0497) 382 454
of mail naar info@vakgaragemink.nl

Hapert  |  MBO  |  32 - 40 uur

www.vakgaragemink.nl/vacatures
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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 

VOGELBEURS DUIZEL
Locatie: de Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Aanvang: 09.30 uur. Entree: € 1,00.
U kunt vogels aanschaff en en te koop 
aanbieden op deze beurs. 
Meerdere handelaren aanwezig.

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: bij de molen in Hapert.

ZONDAG 19 JUNI 

GARAGEVERKOOP NETERSEL
Locatie: door heel Netersel.
Tijd: 10.00-16.00 uur.
Kom gezellig kijken en kopen!

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!

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!

DI. 26 JULI T/M VR. 29 JULI

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

ZA. 30 JULI T/M DI. 2 AUG.

KERMIS DUIZEL
Locatie: centrum Duizel.

ZA. 27 T/M DI. 30 AUGUSTUS

KERMIS BLADEL
Locatie: centrum Bladel.

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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Kermisactiviteiten
in Hapert

Door Renate Pijnenburg

Hapert kermis krijgt een andere invulling dan dat we volgens de traditie gewend zijn. 
Geen draaimolen op de Markt, geen Booster in de Kerkstraat; de kermis gaat naar 
het terrein bij de molen en over dat concept zijn de meningen verdeeld.  Kermis is 
en blijft een feest en dat het dit jaar anders is dan verwacht of gehoopt, is iets waar 
iedereen mee moeten dealen. 

Café De Gaopert op de markt
De horeca is nauw verbonden met de kermis. Café De Gaopert heeft een prachtig 
programma in elkaar gezet. Er komt een grote tent op de Markt waar zo’n beetje alle 
bekende feestartiesten van dit moment op komen treden. Mart Hoogkamer, Jan Biggel, 
Mental Theo en natúúrlijk de PartyFrieX. 

Tom Wilborts zit midden in deze wereld en weet waar de jeugd blij van wordt: “We gaan 
er hoe dan ook een feest van maken en met onze line-up zit het wel goed. Vijf dagen 
lang gaan we knallen en laten we zien dat een klein café grootse feesten kan bouwen. De 
entree is gratis.” 

Café ‘t Pleintje en de Wielerronde
Voor wie iets rustiger kermis wil vieren, kan bij café ’t Pleintje op het ruime terras gaan 
zitten. Eric Telkamp: “Wij houden het iets kalmer, dat sluit beter aan bij onze doelgroep. 
Lekker een pilsje drinken, buurten met andere mensen en gezelligheid maken.” 

Op dinsdag raast de wielerkoers door de straten van Hapert; na jaren van afwezigheid is 
ook dit weer terug op de sportkalender van Hapert. 

Al met al is er genoeg te beleven van 18-21 juni in de kern van Hapert. 

HAPERT - Na twee jaar afwezigheid gaat 
de Hulp in Nood tent weer open en kan de 
enveloppenverkoop tijdens Hapert kermis 
weer van start.

Op zaterdag  18 juni zal harmonie Kunst Adelt 
door het dorp trekken waarna de harmonie 
om 19.00 uur aanwezig zal zijn bij het openen 
van de Hulp in Nood tent op Hapert kermis. 
Alle kinderen van Hapert kunnen zich vanaf 
18.30 uur verzamelen bij Den Tref waar ze 
verrast worden met een snoepzak en een lot 
voor de loterij. Daarna vertrekken ze geza-
menlijk om 18.55 uur met de harmonie naar 
de kermis bij de molen. De kermis zal ge-
opend worden door wethouder Van de Ven.

Na het openen van de kermis zal de harmonie 
nog enkele muzikale noten ten gehore bren-
gen. Daarna is er een loterij voor de kinderen 

die kans maken op een gratis ritje en daarna 
kan het enveloppen trekken beginnen. Het 
comité heeft ook dit jaar weer gezorgd voor 
prachtige mooie prijzen wat zeker de moeite 
waard is. Ook zijn er nog dagloten die kans 
maken op een kleine of grote fiets. De trek-
king is iedere avond om 22.00 uur.

De openingstijden van de Hulp in Nood tent 
zijn:
• Zaterdag vanaf 19.00 uur
• Zondag vanaf 14.30 uur 
• Maandag vanaf 15.30 uur
• Dinsdag vanaf 15.30 uur

Comité Hulp in Nood hoopt op uw steun 
tijdens de kermisdagen en wensen u veel 
kermisplezier.

Stichting Hulp in Nood

Hapert kermis Stichting Hulp in Nood 

KNEGSEL - Op vrijdag 10 juni is op een 
heel bijzondere locatie een uniek toneel-
stuk in première gegaan. Professioneel 
theatermaker en ‘Kind van ’t Ros’ Jules 
Keeris bewerkte een oud satirisch stuk uit 
het Rusland van 100 jaar geleden tot een, 
wel heel komische, tragikomedie. 

Zoals we van hem gewend zijn heeft hij een 
volledig eigen, absurde, draai gegeven aan 
een serieus thema. De ware toneelliefhebber 
mag dit stuk niet missen! Centraal in het stuk 
staat de werkloze Walter Troebel. Hij voelt 
zich buitengesloten, overbodig en ronduit 
ellendig. Zijn overbezorgde vrouw is de wan-
hoop nabij en is er zelfs van overtuigd dat 
Walter zich van het leven wil beroven. Maar 
wanneer dat ‘nieuws’ zich als een lopend 
vuurtje verspreidt, wordt Walter plots een be-
langrijk man. Hij krijgt van ‘jan en alleman’ de 
vraag of hij zijn geplande zelfmoord aan hen 

wil opdragen. Al deze aandacht bevalt Walter 
uitstekend. Zijn leven verandert drastisch en 
hij voelt zich plotseling een held! Maar wil hij 
zijn rol tot het einde spelen?

De tragikomedie ‘Tabee’ wordt gespeeld op 
een unieke locatie in de open lucht. De mooie 
Knegselse pastorie vormt het decor. Het pu-
bliek wordt voorafgaand aan de voorstelling 
ontvangen in de Leenhoef. 

Op 10 juni vond de première plaats, de ove-
rige voorstellingen zijn geprogrammeerd op 
12, 17, 18 en 19 juni. Alle voorstellingen vangen 
om 20.30 uur aan. Op de zondagen 12 en 19 
juni zijn er ook middagvoorstellingen gepro-
grammeerd. Deze vangen om 14.30 uur aan. 
Let op: er is slechts een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar, reserveer daarom snel via 

www.theatertros.nl/product/tabee

Uniek locatie-toneel Theater ‘t Ros
Voorstellingen zijn op 12, 17, 18 en 19 juni
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Dinsdag 21 juni Dinsdag 21 juni Wielerronde HapertWielerronde Hapert
Na 2 jaar noodgedwongen pauze, vanwege het welbekende virus, mogen 
we op dinsdag 21 juni aanstaande weer onze mooie kermisronde van 
Hapert organiseren.

Het belooft ook nu weer een bijzondere editie te worden. We vieren namelijk 
tijdens onze wielerronde ook het 25-jarig bestaan van de gemeente Bladel. 
Dit doen we door een speciaal ‘Bladels kampioenschap’ binnen de 
Kempen Cup Recreanten te organiseren.

Wij zijn als bestuur onze trouwe sponsoren en vrijwilligers erg dankbaar! 
Dankzij hun bijdrage en inzet kunnen we weer een prachtig evenement 
organiseren. Wij nodigen alle inwoners van Hapert en omstreken van harte 
uit om samen met ons te komen genieten van de ongetwijfeld spannende 
wedstrijden en een ontspannen sfeer.

Graag tot de kermis op dinsdag 21 juni!

Cees van de Zande, 
voorzitter Stichting Wielercomité HSV

Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013
www.bloemenatelier-basten.nl

Gratis 
toegang

PROGRAMMA
17:00 –  UCI-Elite-Vrouwen/Beloften
18:45 –  Aqualon Van Zutphen Kempencup 
  incl. Gemeente Bladel jubileumkampioenschap
19:45 –  Elite-Mannen/Beloften/Amateurs

Parcours:
De wedstrijden worden verreden op het parcours: Kerkstraat (start/finish), 
Molenstraat, Dalweg, de Steenakkers, de Rotten, Ganzestraat, Kerkstraat.

Afsluiting:
Het gehele parcours wordt vanaf 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. Er is een parkeerverbod van kracht op het gehele 
parcours. Om 22.30 uur zal het parcours weer vrij zijn voor alle verkeer.

Permanence: Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51, Hapert.
          Inschrijven: bij de jurywagen langs café ’t Pleintje.

In verband met de kermis heeft de organisatie extra veiligheids-
maatregelen getro
 en. Bovendien worden bij de start-/finishlocatie 
en bij de kermis bemande oversteekplaatsen voor het publiek ingericht. Hoogakker 2F, 5527 AE Hapert

T: 0497 - 382346  B.g.g. 06 - 30121885 WWW.VERANDAHOME.NL

UW COMPLETE VERANDA & TUINKAMER SPECIALIST

VERANDAHOME

NATIONALE
VERANDA
DAGEN 2015

Nationale  Verandadagen bij Verandahome! 

Volop actie, voordeel en primeurs op het
gebied van veranda‘s en tuinkamers!

Hoogakker 2F, 5527 AE Hapert
T: 0497 - 382346  B.g.g. 06 - 30121885 WWW.VERANDAHOME.NL

UW COMPLETE VERANDA & TUINKAMER SPECIALIST

VERANDAHOME

NATIONALE
VERANDA
DAGEN 2015

Nationale  Verandadagen bij Verandahome! 

Volop actie, voordeel en primeurs op het
gebied van veranda‘s en tuinkamers!

Hoogakker 2F, 5527 AE Hapert
T: 0497 - 382346  B.g.g. 06 - 30121885 WWW.VERANDAHOME.NL

UW COMPLETE VERANDA & TUINKAMER SPECIALIST

VERANDAHOME

NATIONALE
VERANDA
DAGEN 2015

Nationale  Verandadagen bij Verandahome! 

Volop actie, voordeel en primeurs op het
gebied van veranda‘s en tuinkamers!

Haverstraat 2 - Riethoven
www.heftruckservice.com

Programma & informatieProgramma & informatie
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Het gehele parcours wordt vanaf 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve 

LOTERIJ
tijdens de wedstrijden.

Win o.a. een prachtige 

spiksplinternieuwe 

fi ets!

Brengen je in beweging!

Gespecialiseerde fysiotherapie
Echografie en Shockwave therapie

Fitness, Milon Cirkel en Small Group Training
www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

www.orkavuurwerk.nl

Eersel

Danique 
wordt 
gekleed door

Hallo,

Mijn naam is Danique van de Boomen, 
ik ben 20 jaar en woon in Lommel. 

Ik heb mijn jeugdjaren op de fi ets 
doorgebracht bij Snelle Wiel-Bestronics. 
Op dit moment ligt de focus op mijn 
studie, namelijk Sociaal Maatschappelijk 
Werk op de Hogeschool van Geel. 

Ik hoop jullie allemaal te zien 
op dinsdag 21 juni 2022!

Groetjes,

Danique

Transport, Logistiek & Expeditie • Van Dingenen Transport - Hapert

• Autoschade Theo Lauwers - Bladel

• Quintes - Eindhoven

• Goossens Autobedrijf - Hapert

• Hotel de Tipmast - Bladel

• DA Drogisterij Antonius - Hapert

• WijnSlijterij Hendriks - Hapert

• Hermans Tweewielers - Hapert

• Kempengenot - Hapert

• Astrid Moeskops Yoga en 

   Massage - Bladel

• Zen Massage en Beauty - Bladel

SteunsponsorenSteunsponsoren

 Kerkstraat 51 - Hapert - tel. 0497-381503

 Sniederslaan 63-65  •  Bladel
Tel: 0497-382141

www.bito.nl

RondemissRondemiss
www.wielerrondehapert.nl5151ee Wielerronde van Hapert Wielerronde van Hapert

Alle lunchpakketten voor de 
vrijwilligers worden aangeboden door:

actieve Revalidatie
Handfysiotherapie

Medisch fitness
Manueel therapie

Fysiotherapie

Tel.: 0497-388034
www.fysiofithapert.nl

Tel.: 0497-385320

Alex anderhof 11, 5527 EH  Hapert

actieve Revalidatie
Handfysiotherapie

Medisch fitness
Manueel therapie

Fysiotherapie

Tel.: 0497-388034
www.fysiofithapert.nl

Tel.: 0497-385320

Alex anderhof 11, 5527 EH  Hapert

actieve Revalidatie
Handfysiotherapie

Medisch fitness
Manueel therapie

Fysiotherapie

Tel.: 0497-388034
www.fysiofithapert.nl

Tel.: 0497-385320

Alex anderhof 11, 5527 EH  Hapert

Brengen je in beweging!

Gespecialiseerde fysiotherapie
Echografie en Shockwave therapie

Fitness, Milon Cirkel en Small Group Training
www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

Brengen je in beweging!

Gespecialiseerde fysiotherapie
Echografie en Shockwave therapie

Fitness, Milon Cirkel en Small Group Training
www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

Brengen je in beweging!

Gespecialiseerde fysiotherapie
Echografie en Shockwave therapie

Fitness, Milon Cirkel en Small Group Training
www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

gekleed door

Ik hoop jullie allemaal te zien 
op dinsdag 21 juni 2022!

Dalem 4 • Hapert
T. 0497 380 972 • www.aznbv.nl

www.wielerrondehapert.nl



21 10 juni 2022

Dinsdag 21 juni Dinsdag 21 juni Wielerronde HapertWielerronde Hapert
Na 2 jaar noodgedwongen pauze, vanwege het welbekende virus, mogen 
we op dinsdag 21 juni aanstaande weer onze mooie kermisronde van 
Hapert organiseren.

Het belooft ook nu weer een bijzondere editie te worden. We vieren namelijk 
tijdens onze wielerronde ook het 25-jarig bestaan van de gemeente Bladel. 
Dit doen we door een speciaal ‘Bladels kampioenschap’ binnen de 
Kempen Cup Recreanten te organiseren.

Wij zijn als bestuur onze trouwe sponsoren en vrijwilligers erg dankbaar! 
Dankzij hun bijdrage en inzet kunnen we weer een prachtig evenement 
organiseren. Wij nodigen alle inwoners van Hapert en omstreken van harte 
uit om samen met ons te komen genieten van de ongetwijfeld spannende 
wedstrijden en een ontspannen sfeer.

Graag tot de kermis op dinsdag 21 juni!

Cees van de Zande, 
voorzitter Stichting Wielercomité HSV

Kerkstraat 18 • Hapert • T. 0497-388013
www.bloemenatelier-basten.nl

Gratis 
toegang

PROGRAMMA
17:00 –  UCI-Elite-Vrouwen/Beloften
18:45 –  Aqualon Van Zutphen Kempencup 
  incl. Gemeente Bladel jubileumkampioenschap
19:45 –  Elite-Mannen/Beloften/Amateurs

Parcours:
De wedstrijden worden verreden op het parcours: Kerkstraat (start/finish), 
Molenstraat, Dalweg, de Steenakkers, de Rotten, Ganzestraat, Kerkstraat.

Afsluiting:
Het gehele parcours wordt vanaf 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve 
voor voetgangers. Er is een parkeerverbod van kracht op het gehele 
parcours. Om 22.30 uur zal het parcours weer vrij zijn voor alle verkeer.

Permanence: Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51, Hapert.
          Inschrijven: bij de jurywagen langs café ’t Pleintje.

In verband met de kermis heeft de organisatie extra veiligheids-
maatregelen getro
 en. Bovendien worden bij de start-/finishlocatie 
en bij de kermis bemande oversteekplaatsen voor het publiek ingericht. Hoogakker 2F, 5527 AE Hapert

T: 0497 - 382346  B.g.g. 06 - 30121885 WWW.VERANDAHOME.NL

UW COMPLETE VERANDA & TUINKAMER SPECIALIST

VERANDAHOME

NATIONALE
VERANDA
DAGEN 2015

Nationale  Verandadagen bij Verandahome! 

Volop actie, voordeel en primeurs op het
gebied van veranda‘s en tuinkamers!
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Het gehele parcours wordt vanaf 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve 

LOTERIJ
tijdens de wedstrijden.

Win o.a. een prachtige 

spiksplinternieuwe 

fi ets!

Brengen je in beweging!

Gespecialiseerde fysiotherapie
Echografie en Shockwave therapie

Fitness, Milon Cirkel en Small Group Training
www.sportcenterhapert.nlwww.fysiocenters.nl 

www.orkavuurwerk.nl

Eersel

Danique 
wordt 
gekleed door

Hallo,

Mijn naam is Danique van de Boomen, 
ik ben 20 jaar en woon in Lommel. 

Ik heb mijn jeugdjaren op de fi ets 
doorgebracht bij Snelle Wiel-Bestronics. 
Op dit moment ligt de focus op mijn 
studie, namelijk Sociaal Maatschappelijk 
Werk op de Hogeschool van Geel. 

Ik hoop jullie allemaal te zien 
op dinsdag 21 juni 2022!

Groetjes,

Danique

Transport, Logistiek & Expeditie • Van Dingenen Transport - Hapert

• Autoschade Theo Lauwers - Bladel

• Quintes - Eindhoven

• Goossens Autobedrijf - Hapert

• Hotel de Tipmast - Bladel

• DA Drogisterij Antonius - Hapert

• WijnSlijterij Hendriks - Hapert

• Hermans Tweewielers - Hapert

• Kempengenot - Hapert

• Astrid Moeskops Yoga en 

   Massage - Bladel

• Zen Massage en Beauty - Bladel

SteunsponsorenSteunsponsoren

 Kerkstraat 51 - Hapert - tel. 0497-381503

 Sniederslaan 63-65  •  Bladel
Tel: 0497-382141

www.bito.nl

RondemissRondemiss
www.wielerrondehapert.nl5151ee Wielerronde van Hapert Wielerronde van Hapert

Alle lunchpakketten voor de 
vrijwilligers worden aangeboden door:

actieve Revalidatie
Handfysiotherapie

Medisch fitness
Manueel therapie

Fysiotherapie

Tel.: 0497-388034
www.fysiofithapert.nl

Tel.: 0497-385320

Alex anderhof 11, 5527 EH  Hapert
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gekleed door

Ik hoop jullie allemaal te zien 
op dinsdag 21 juni 2022!

Dalem 4 • Hapert
T. 0497 380 972 • www.aznbv.nl

www.wielerrondehapert.nl
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Kermis van Hapert niet in 
het centrum dit jaar
Er is onderzocht of het mogelijk is om de kermis 
van Hapert (van 18 t/m 21 juni 2022) in het 
centrum te organiseren. Het blijkt niet mogelijk te 
zijn om de attracties die zoals gepland dit jaar op 
de kermis in Hapert zouden staan, in het centrum 
te plaatsen. 

Sinds februari dit jaar was het uitgangpunt dat de 
kermis georganiseerd zou worden bij de molen in 
Hapert. Dit was een verzoek van de organisator van 
de kermis en het was begin dit jaar (met alle 
onzekerheid over het verloop van de 
coronapandemie) de inschatting dat meer ruimte 
voor spreiding van attracties veiliger zou zijn voor 
bezoekers. De organisator heeft zijn planning voor 
de indeling van de attracties zorgvuldig afgestemd 
met exploitanten van attracties. Dat was gebaseerd 
op de ruimte die er is bij het grasveld rondom de 
molen in Hapert. Daar is veel meer plaats dan in het 
centrum, ook voor grote attracties. In het centrum 
passen attracties van meer dan acht meter diepte 
niet in de straat. 

Als de kermis tóch alsnog naar het centrum van 
Hapert zou moeten, zou het gevolg zijn dat 
meerdere attracties niet geplaatst kunnen worden 
en dat er heel weinig overblijft. Omdat er ook al 
twee vergunningen zijn afgegeven voor een 
wielerronde en een feesttent in het centrum van 
Hapert, worden de mogelijkheden voor een kermis 
in Hapert centrum nog verder beperkt. Er is daarom 
besloten dat de kermis van Hapert dit jaar niet in 
het centrum plaatsvindt, maar toch bij de molen. 
Volgend jaar kan de kermis wel terug naar het 
centrum van Hapert.

Postume uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis voor 
broers Beex uit Hoogeloon
Op 2 juni om 15.00 uur heeft in de raadszaal van de 
gemeente Bladel een bijzondere uitreiking 
plaatsgevonden. Het gaat om de postume toekenning 
van het Mobilisatie-Oorlogskruis voor de heer Gerrit Beex, 
geboren op 25 juli 1912 in Hoogeloon en de heer Janus 
Beex, geboren op 28 december 1917 in Hoogeloon. Het 
Mobilisatie-Oorlogskruis wordt postuum toegekend als 
blijk van respect en waardering voor hun inzet onder 
buitengewoon moeilijke omstandigheden. De broers Beex 
hebben in de Tweede Wereldoorlog beiden militaire 
werkzaamheden verricht in het belang van Nederland. 
Dat deden zij met gevaar voor eigen leven.

Gerrit Beex was sergeant en raakte op 15 mei 1940 
vermist en bleek op 10 juni krijgsgevangen. Terug in 
Hoogeloon organiseerde hij het verzet. Hij toonde militair 
leiderschap tijdens het verzet tegen de Duitsers, tijdens de 
bevrijding en tijdens de opvang van ruim duizend 
vluchtelingen uit Casteren, Netersel en De Beerzen. Gerrit 
plande voor zover dat in zijn macht lag de bevrijding van 
Hoogeloon en hij knokte samen met de Britten om de 
bevrijding van Hoogeloon. Buiten het leiden van het 
verzet heeft hij na de bevrijding oorlogsvluchtelingen van 
voedsel en onderdak voorzien. 

Janus Beex was in de oorlog verzetsman in Hoogeloon en 
overviel een distributiekantoor in Bladel, een SS-
wapenopslagplaats in Baarle-Nassau en een radio-
opslagplaats in Bladel. Hij saboteerde een stro-opslagplaats 
en blies de spoorlijn Tilburg-Turnhout (het ´Bels Lijntje´) 
op. Voor nog zwaardere klussen werd hij ´uitgeleend´ aan 
de Knokploeg Eindhoven. Hij raakte gewond toen hij werd 
neergeschoten in 1944 door de Duitsers in Vessem. Ook 
zorgde hij voor de Amerikaanse piloten die zich 
schuilhielden in de bossen van Hoogeloon. Hij sloot zich 

vanuit het verzet aan bij de Brabantse stoottroepen in 
oktober 1944 en streed mee tot Berlijn in mei 1945. Met 
een van de Amerikanen geleende motor reed hij terug naar 
Hoogeloon, dwars door de ruïnes van Duitsland.

Voorafgaand aan hun lidmaatschap bij de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten (de NBS), maakten zowel 
Gerrit als Janus Beex deel uit van de Verzetsgroep 
Partizanen Actie Nederland (PAN), afdeling Hoogeloon. Al 
met al is hun inzet in het belang van Nederland reden 
genoeg om hen alsnog het Mobilisatie-oorlogskruis toe te 
kennen. De onderscheidingen wordt door burgemeester 
Remco Bosma uitgereikt aan de weduwe van Gerrit Beex 
en de zoon van Janus Beex, Kees-Willem Beex.

Het Mobilisatie-Oorlogskruis
In de vormgeving van het Mobilisatie-Oorlogskruis is de 
militaire inzet tegen de bezetters van het grondgebied 
van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog tot uitdrukking gebracht. Het lint is 
tweekleurig: 
Paars is de liturgische kleur van de rouw, waarmee de 
donkere periode van oorlog en bezetting wordt 
gesymboliseerd, terwijl het oranje de trouw aan en de 
verbondenheid met het Huis van Oranje symboliseert. Het 
versiersel zelf bestaat uit een vierarmig bronzen kruis, 
waarvan de armen gevormd worden door facetvormig 
geslepen zwaardpunten. Tussen de armen van het kruis 
bevinden zich diagonaalsgewijs gekruist twee 
stormdolken met de punten naar boven gericht. Op deze 
dolken rust een helm, omgeven met een lauwerkrans. De 
achterzijde van het kruis draagt de tekst “Den Vaderlant 
ghetrouwe”. De stormdolk was bij alle krijgsmachtdelen 
in gebruik, de helm werd door alle krijgsmachtdelen 
gedragen. De lauwertak is een teken van eer.

Jongeren en preventie van overlast
Uit onderzoek dat gedaan is in het kader van het 
project Kempenbranie, blijkt dat de meeste jongeren 
zich lichamelijk sterk, gezond en gelukkig voelen. Ze 
ervaren veel ouderlijke steun en betrokkenheid en 
brengen ook relatief veel tijd met hun ouders door. 
Jongeren ervaren daarnaast veel steun van hun 
vrienden. Over het algemeen gaat het dus goed met de 
jongeren in de gemeente Bladel en in de Kempen.

Maar soms lopen dingen niet zo soepel. Zo zijn er 
enkele jongeren die voor overlast zorgen in onze 

gemeente en in Reusel-De Mierden. Sommige zaken 
zijn voor de politie, maar als gemeente vinden we 
preventie van overlast ook belangrijk. Daarom breiden 
we het huidige jongerenwerk in de gemeente Bladel uit 
met specialisten die ervaring hebben met de problemen 
waar specifiek deze jongeren mee te maken hebben. 
Doel is om hen op een constructieve manier te 
begeleiden en een andere invulling te geven aan hun 
dagen. Ook willen we met deze aanpak nieuwe aanwas 
van deze (groep) jongeren voorkomen.



23 10 juni 2022Inschrijvingen gebruik sporthallen X-sport Bladel en 
Eureka Hapert seizoen 2022-2023
Ook komend seizoen worden er weer ruimten in de 
sporthallen X-sport in Bladel en Eureka in Hapert 
beschikbaar gesteld voor het beoefenen van de 
binnensport. Belangstellenden kunnen zich, via 
www.bladel.nl/sportaccommodaties-en-velden-huren 
aanmelden. Het kan hierbij gaan om een vast 
verenigingsuur tijdens het hele seizoen of voor 
incidenteel gebruik. Er kan daarnaast voor zowel 
doordeweeks gebruik (trainingen) als weekend gebruik 
(wedstrijden) ingeschreven worden. Alle inschrijvingen 
moeten vóór 15 juli binnen zijn bij de gemeente. 

De sporthallen zijn beschikbaar in het aankomende 
seizoen van 5 september 2022 tot en met 14 juli 2023, 
uitgezonderd van een aantal feestdagen. Deze 
feestdagen en de tarieven voor 2022 zijn te vinden op 
de website van de gemeente Bladel.

Voor het huren van een ruimte in de sporthal X-sport in 
Bladel en/of Eureka in Hapert gelden bepaalde 
gebruiksvoorwaarden waar iedereen zich aan moet 
houden. Ook zijn er toewijzingscriteria en op basis 
daarvan worden de verenigingen ingedeeld. 

Deze gebruiksvoorwaarden en toewijzingscriteria zijn te 
vinden op 
www.bladel.nl/sportaccommodaties-en-velden-huren.  

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, dan kunt 
u contact opnemen met de gemeente Bladel 
(telefoon 0497-361636 of info@bladel.nl).

Commissievergaderingen 
in juni 2022
In juni 2022 vinden drie commissievergaderingen 
plaats:

Commissie Grondgebied op maandag 
13 juni 2022 
Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan Stedelijk 
Gebied, Bestemmingsplan Wenshuys, 
Bestemmingsplan Heuvel 9-9a Hoogeloon, 
Bestemmingsplan Hoofdstraat 1-1a Hoogeloon, 
Herstel Bestemmingsplan KBP Zuidoost, Verkeersvisie 
2035, Uitwerkingsplan Egyptische Poort, 
Perspectiefnota 2022, Jaarstukken 2021

Commissie Inwoners op dinsdag 14 juni 2022
Op de agenda  staat o.a. Algemene 
Subsidieverordening 2022, Begroting 2023 
Kempenplus, Verordening Jeugdhulp, 
Perspectiefnota 2022, Jaarstukken 2021

Commissie Middelen & Algemene Zaken op 
maandag 20 juni 2022 
Op de agenda staat o.a. Perspectiefnota 2022, 
Jaarstukken 2021

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u 
inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. De 
vergaderingen van de commissies zijn openbaar, 
beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Bladel. 

Spreekrecht
Als inwoner kunt u tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. 
U kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie 
informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u 
voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.  

Besluitvorming op 7 juli 2022
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 7 juli 2022 een besluit.

Uitnodiging vragenuurtje regionale energie 
strategie van MRE
In Zuidoost-Brabant willen we meer energie besparen, 
meer duurzame energie opwekken en gebruikmaken van 
de beschikbare duurzame warmtebronnen. Hoe gebeurt 
dat? In de regio starten diverse projecten. In elk project 
werken verschillende gemeenten samen. Gemeenten 
kiezen voor projecten die aansluiten op hun lokale 
energiedoelen. In de uitvoering werken de gemeenten 
samen met de netbeheerder, het bedrijfsleven, de 
wetenschap en/of andere maatschappelijke partners, 
zoals lokale energiecoöperaties. Ook doen gemeenten 
een beroep op inwoners, ondernemersverenigingen, 
VVE’s of wijkverenigingen.

Nu de Regionale Energie Strategie (RES) is vastgesteld, 
start een nieuwe fase. Daarin worden de afspraken en 
ambities uit de RES uitgevoerd. De 21 gemeenten, de 

2 waterschappen en de provincie steken de handen uit 
de mouwen. Hoe de regio dit aanpakt, lichten wij toe 
tijdens een digitaal vragenuurtje via Teams op dinsdag 
28 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur. Bent u 
geïnteresseerd of heeft u vragen, meld u dan aan voor 
het vragenuurtje. 

Aanmelden graag uiterlijk donderdag 23 juni via: 
https://nl.surveymonkey.com/r/FRPJVWG 
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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 alcoholvergunning
Bladel
•      Sniederslaan 51B, uitoefenen van een 

slijterijbedrijf. Datum besluit: 31-05-2022.

Verleende Omgevingsvergunning

Bladel
•      Klein Terkooijen 4-6, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het legaliseren van het 
gebruik van een loods voor statische opslag aan 
derden. Datum besluit: 25-05-2022; 

•      Markt 6, realiseren van twee ondergrondse 
putbehuizingen ten behoeve van een 
bodemenergiesysteem. Datum besluit: 24-05-
2022;

•      Europalaan 57, afwijken van het bestemmingsplan 
voor het uitbreiden en verbouwen van een 
woning. Datum besluit: 31-5-2022;

•      Biezeveld 11, aanleggen van een uitrit. Datum 
besluit: 31-5-2022.

Verleende Omgevingsvergunning
Casteren
•      Hoogeind 4, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het splitsen en uitbreiden van een  
woonboerderij en het aanleggen van een inrit. 

Vaststelling “Beleid Social 
Return 2022, arbeidsmarktregio 
Zuidoost-Brabant met 
bijbehorende “Uitvoerings-
voorwaarden Social Return 2022, 
arbeidsmarktregio Zuidoost-
Brabant 2022, gemeente Bladel”

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 
24 mei 2022 het “Beleid Social Return 2022, 
arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant” en bijbehorende 
“Uitvoeringsvoorwaarden Social Return 2022, 
arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant 2022, gemeente 
Bladel” vastgesteld.

Het beschrijft de gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
en voorwaarden die de gemeente stelt bij het verlenen 
van opdrachten in de vorm van social return. Op het 
moment dat een gemeente uit de regio Zuidoost-
Brabant een opdracht verleent aan een opdrachtnemer 
wordt dan een tegenprestatie gevraagd in de vorm van 
het bieden van werkgelegenheid en/of opleiding voor 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 24 mei 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Stand van zaken Jeugdbescherming in Brabant 
en constateringen rapport IG&J
De raad wordt geïnformeerd. 

Bestemmingsplan ‘Heuvel 9 en 9a Hoogeloon’
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen;
2. De “Nota zienswijze” vast te stellen;
3.  Het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen, 

met inachtneming van de aanvullingen die 
voortvloeien uit de Nota zienswijzen.

Verkeersvisie 2035
1.  Er is kennis genomen van de inspraakreacties op de 

concept-Verkeersvisie 2035,
2.  De concept-Verkeersvisie 2035 en het 

inspraakdocument wordt aan de gemeenteraad ter 
vaststelling aangeboden.

Verordening jeugdhulp 2022
1.  De gemeenteraad wordt voorgesteld de verordening 

vast te stellen;
2.  Het ‘Protocol gebruikelijke zorg jeugdhulp gemeente 

Bladel 2022’ wordt vastgesteld onder voorwaarde 
van vaststellen van de verordening door de 
gemeenteraad;

3.  De ‘Nadere regels Persoonsgebonden budget 
Jeugdhulp Bladel 2022’ worden vastgesteld onder 
voorwaarde van vaststelling van de verordening door 
de gemeenteraad;

4.  Bij vaststelling door de gemeenteraad worden de 
‘Nadere regels Persoonsgebonden budget Jeugdhulp 
Bladel 2019’ ingetrokken.

Bestemmingsplan Hoofdstraat 1-1A Hoogeloon
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1.  Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het 

verhaal van kosten anderszins is geregeld;
2. De concept Nota zienswijzen wordt vastgesteld;
3.  Het bestemmingsplan wordt gewijzigd vastgesteld, 

met inachtneming van de wijzigingen uit de Nota 
zienswijze;

4.  De provincie Noord Brabant wordt verzocht om 
binnen de termijn van 6 weken na vaststelling over te 
mogen gaan tot bekendmaking van het plan.

1e begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 
2023 en meerjarenraming 2024-2026 
KempenPlus
1. De raad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen;
2.  De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te 

dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 

KempenPlus, de ontwerp begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-2026 KempenPlus.

Beleid en uitvoeringsvoorwaarden Social Return 
2022
1. Het beleid is vastgesteld;
2.  De “Uitvoeringsvoorwaarden zijn vastgesteld voor 

alle nieuwe aanbestedingen en contracten vanaf 
datum besluit college op dit dossier;

3.  Hoofdstuk 4 ‘Social Return’ uit het vastgestelde 
beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 
2013-2017 wordt per gelijke datum ingetrokken en 
vervangen door deze uitvoeringsvoorwaarden.

Beslissing op bezwaar subsidieverordening 
duurzame energie
Er is een nieuw besluit genomen op het verzoek tot 
subsidievaststelling voor de subsidie duurzame energie 
en de subsidie wordt alsnog vastgesteld op het 
toegekende bedrag van € 1500,-.

Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststellen ‘Algemene 
subsidieverordening gemeente Bladel 2022’
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
1.  de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Bladel 

2022’ vast te stellen;
2.  de ‘Algemene subsidieverordening Welzijn gemeente 

Bladel 2014’ in te trekken;
3.  de ‘Subsidieverordening duurzame energie voor 

particulieren 2022’ in te trekken.

Uitwerkingsplan Egyptische Poort
1. De gemeenteraad wordt gevraagd:
a.  Het plan Egyptische Poort vast te stellen;
b.  Het noordwestelijke gebied van de Egyptische Poort 

aan te wijzen voor de realisatie van woningen en 
hiervoor het kader ‘uitgangspunten woningbouw 
Egyptische Poort’ vast te stellen als beleidskader;

c.  Het college van B&W opdracht te geven de 
voorbereiding te starten om de bouwstenen 
autoluwe Bossingel, fietsverbinding naar De Sleutel, 
zwembad en woningbouw als deelprojecten te 
realiseren in gebied Egyptische Poort;

d.  Voor de realisatie van deelprojecten aanvullend 
bedragen op te nemen in het meerjaren 
investeringsprogramma van de ontwerpbegroting 
2023;

e.  Voor de realisatie van het zwembad een krediet 
beschikbaar te stellen van € 18.000.000,- ;

f.  Het college van B&W opdracht te geven medewerking 
te verlenen aan de realisatie van een camperplaats 
aan de Egyptischedijk en hiervoor het kader 
‘uitgangspunten camperplaats’ vast te stellen als 
beleidskader;

g.  Het college van B&W opdracht te geven de 
gemeenteraad uiterlijk in 2023 een uitvoeringsplan 

voor te leggen, met een fasering voor het sportpark 
de Smagtenbocht en de zwemvijver in de periode 
2024 – 2035.

Tijdelijke vergunning en herbestemming 
Castersedijk 16a Hapert
Vooruitlopend op de planvorming voor een passende 
herbestemming wordt een tijdelijke vergunning voor 5 
jaar verleend, zodat de voormalige bedrijfsbebouwing 
tijdelijk in gebruik genomen kan worden voor statische 
opslag en bedrijvigheid tot maximaal milieucategorie 2.

Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2020-2021
De Raad wordt geïnformeerd. 

Definitieve jaarstukken 2021
Ingestemd.

Vaststellen mandaat leefgeld regeling opvang 
ontheemden Oekraïne gemeente Bladel 2022
Aan de burgemeester wordt gevraagd het mandaat 
leefgeld regeling opvang ontheemden Oekraïne 
gemeente Bladel 2022 vast te stellen.

Tegemoetkoming verhuurders 
Sportaccommodaties COVID-19 (TVS)
1.  De huurlasten van amateursportorganisaties worden 

voor 100% kwijtgescholden voor de periode 
1/11/2021 t/m 31/01/2022;

2.  De door amateursportorganisaties gereserveerde 
uren in onze sporthallen waar geen gebruik van 
gemaakt is, worden voor 100% kwijtgescholden voor 
de periode 1/11/2021 t/m 31/01/2022;

3.  Er wordt gebruik gemaakt van de rijksregeling TVS 
voor een tegemoetkoming in de gederfde 
huurinkomsten;

4.  Indien de TVS-regeling de gederfde huurinkomsten 
van de gemeente niet voor 100% kan dekken, wordt 
het verschil bekostigd uit de COVID-19 reserve.

Beantwoording vragen artikel 41 RvO inzake 
Parkeerdruk en terrassen aan de Markt
Ingestemd en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Definitieve concept-perspectiefnota 2022
1. Ingestemd met de concept-perspectiefnota 2022;
2.  Ingestemd met concept-raadsvoorstel ‘vaststellen 

perspectiefnota 2022’.

Herstellen van het gebrek in het 
Bestemmingsplan KBP Zuidoost naar aanleiding 
van tussenuitspraak Raad van State
Ingestemd met het raadsvoorstel waarmee het gebrek 
in het Bestemmingsplan KBP Zuidoost wordt hersteld.
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 
deze manier krijgen ook deze personen de kans om 
hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Gezien 
het belang van werk en de verantwoordelijkheid van 
gemeenten, worden bedrijven en instellingen op 
diverse manieren gestimuleerd om inwoners met een 
kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werk(ervaring) te 
helpen.

Zij treden in werking op 24 mei 2022 voor alle nieuwe 
aanbestedingen en contracten.

U kunt het beleid en de uitvoeringsvoorwaarden inzien 
via www.officielebekendmakingen.nl of op www.
bladel.nl/beleidenregelgeving . Hebt u geen internet, 
dan kunt u het beleid en de uitvoeringsvoorwaarden 
inzien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente 
Bladel tijdens de openingstijden.

Vaststelling “Beleid 
Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen (MVI) gemeente Bladel 
geactualiseerd 2022”

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 
24 mei 2022 besloten om hoofdstuk 4 ‘Social Return’ 
uit het vastgestelde beleid Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI) 2013-2017 per gelijke 
datum in te trekken en te vervangen door de nieuwe 
uitvoeringsvoorwaarden Social Return. 

In dit beleid worden de processen inzichtelijk en 
transparant gemaakt door de doelstellingen, 

uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen 
maatschappelijk verantwoord inkopen in de gemeente 
plaatsvindt. 

U kunt het beleid inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl of op 
www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Hebt u geen 
internet, dan kunt u het beleid inzien bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente Bladel tijdens de 
openingstijden.

Vaststelling “Mandaat leefgeld 
regeling opvang ontheemden 
Oekraïne gemeente Bladel 2022”

De burgemeester heeft op 24 mei 2022 besloten om 
het mandaatbesluit inzake de leefgeldregeling ten 
aanzien van ontheemden uit Oekraïne vast te stellen.

In dit besluit wordt de burgemeestersbevoegdheid voor 
het verstrekken van leefgeld aan ontheemden uit 
Oekraïne gemandateerd aan ambtenaren door de 
processen inzichtelijk en transparant te maken. Het 
betreft hier het bekrachtigen van een reeds in gang 
gezette werkwijze.

U kunt het mandaatbesluit inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl of op 
www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Hebt u geen 
internet, dan kunt u de verordening inzien bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente Bladel tijdens de 
openingstijden.

Ontwerp wijzigingsplan “Heuvel 
12 Hoogeloon” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan 
“Heuvel 12 Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de 
wijziging van de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch 
bedrijf 1’ naar de bestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Groen’ en 
‘Agrarisch’. Het is gelegen op Heuvel 12, 5528 NJ  
Hoogeloon. Het bestaat uit een toelichting, planregels 
en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 10 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 ter inzage 
bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerpplan 
kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen 
naar het college van burgemeester en wethouders van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met de heer T. Verdonk van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
van Bokhoven, E 05-10-1983 Sniederslaan 48 te Bladel 02-06-2022 Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 9 mei 
2022.
In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, 
adres, telefoonnummer en de datum vermelden én 
het bezwaarschrift ondertekenen.
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Carpaccio Salade
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 pakje carpaccio p.p. (100 gr)
o zakje sla
o kers tomaatjes en/of
o gemarineerde tomaatjes
o handje rucola
o flesje mosterd dille dressing
o pesto

Verspreid de sla over het bord. Neem
zoveel je lekker vind. Strooi er ook wat
rucola op.

Halveer de kerstomaatjes en/of snijd de
gemarineerde tomaatjes wat kleiner.

Verdeel deze over de sla. Schenk de
carpaccio dressing over de sla en wat
mosterd dille dressing.

Leg het carpaccio vlees over de sla en
strooi er de kaas en pijnboompitjes op.
Schep in het midden een lepeltje goeie
pesto.

Serveer met een stokbroodje kruiden-
boter. Friet of gebakken aardappels zijn
er ook lekker bij.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 1 persoon Voorbereiding: 10 min Klaar in:  15 min

Zo’n pakje carpaccio vlees uit de supermarkt 
kun je echt voor meer doeleinden gebruiken 
dan alleen het vlees op een bord met de bij-
geleverde toppings erop. Ik maakte er al een 
keer een foccacia mee, maar ook een pizza 
of zoals nu een salade is een prima basis.

Natuurlijk is vers carpaccio vlees van de 
slager het allerlekkerst, maar dat is nog wat 
prijziger, moet de dag zelf genuttigd worden 
en de toppings dien je nog apart te kopen.
Soms is makkelijk ook gewoon prima!

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

Carpaccio Salade
IInnggrreeddiiëënntteenn:
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Voor: 1 persoon Voorbereiding: 10 min Klaar in:  15 min
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Verspreid de sla over het bord. Neem
zoveel je lekker vind. Strooi er ook wat
rucola op.

Halveer de kerstomaatjes en/of snijd de
gemarineerde tomaatjes wat kleiner.

Verdeel deze over de sla. Schenk de
carpaccio dressing over de sla en wat
mosterd dille dressing.

Leg het carpaccio vlees over de sla en
strooi er de kaas en pijnboompitjes op.
Schep in het midden een lepeltje goeie
pesto.

Serveer met een stokbroodje kruiden-
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BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 1 persoon Voorbereiding: 10 min Klaar in:  15 min

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

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

REUSEL - Dezer dagen verschijnt het 
nieuwste nummer 133 van de Schééper, 
het kwartaalblad van de Heemkunde 
Werkgroep Reusel. In deze nieuwe uitgave 
zijn natuurlijk weer diverse interessante 
heemkundige verhalen opgenomen. 

Daarbij staan veel oude foto’s afgebeeld, zodat 
het niet alleen een interessant lees-, maar ook 
weer een mooi kijkblad is geworden. Om de 
kosten te drukken zijn we nog steeds op zoek 
naar nieuwe abonnees. Voor  € 14,- (buiten 
Reusel exclusief verzendkosten)  ontvangt u 
het blad 4 keer per jaar. Op die manier blijft u 
op de hoogte van de geschiedenis van Reu-
sel. Misschien vindt u het leuk om een abon-
nement als cadeautje te geven aan ouders, 
grootouders of vrienden. Aanmelden kan per 
e-mail: adminscheeper@heemkundereusel.nl 
of telefonisch op 06-51689020 (Bep Dierckx, 
tussen 18.00 en 20.00 uur).                                                                                                                       

Als echte Reuselse laat Thijs van der Zanden 
deze keer de 85-jarige Trees Intven-van Gom-
pel aan het woord. Zij is de derde in de rij van 
de acht kinderen van Marte van Gompel. Ook 
wel Marte van Toorte Driekske genoemd en 
van Kaat Heesters, in Reusel ook bekend als 
Kaat van Nöllekes. Ze groeide op in de Reu-
selse Peel, waar ze later samen met haar man 
Dré lange tijd een boerenbedrijf heeft gerund, 
voordat ze in 1992 in ’t Heike kwamen wonen.                                                                       

Wim van Gompel is nog niet klaar met zijn 
serie over de Reuselse ‘bisjes’. Deze keer 
schrijft hij over de veugeltjes. Die waren vroe-
ger vooral voor de jongeren onder ons erg 
belangrijk en zeer in trek. Het tam maken van 
vogels en het uithalen van nesten was voor 
velen een geliefde en soms gevaarlijke bezig-
heid. Gelukkig is dit nu verleden tijd.                                                                                                                        

De Reuselse kerkklokken kennen een lange, 
maar ook een bewogen geschiedenis. Tot 
1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog hingen 
er in de huidige kerktoren 3 oude kerkklokken. 
Dan worden in opdracht van de Duitsers de 
klokken uit de torens verwijderd. Ze werden 
afgevoerd naar Duitsland om tot oorlogstuig 
te worden omgesmolten. Een bekend gezeg-
de in die dagen luidde: ‘Wie de klokken haalt 
uit de toren, die heeft d’n oorlog verloren’. 
Bernard Fleerakkers heeft uitgezocht wat er 
met onze Reuselse klokken is gebeurd.                                                                         

Louis Bressers uit Nuenen ontdekte dat het 
oude mechanische torenuurwerk, dat sinds 
1896 nog steeds op de bovenzolder van 

de Reuselse kerk staat, is gemaakt door de 
in Bladel geboren Adriaan Vos. Hij was ge-
huwd met Geertruida van Spaandonk uit 
Reusel. Hij vestigde zich met zijn bedrijf in 
Nuenen. Het zeldzame historische uurwerk is 
overigens al lange tijd niet meer in gebruik.                                                                                                            
In de rubriek ‘Een Reuselse familie in beeld’ 
is Jo Hendrikx deze keer op bezoek geweest 
bij Kees van Limpt  en Lenie van den Borne. 
Met behulp van veel mooie, oude foto’s wordt 
de geschiedenis van de familie van Piet van 
Limpt (Spuit) en Lies lavrijsen (van Keeë of 
Willemen Toontje) in beeld gebracht.                                                                                  

Jos Lavrijsen geeft in zijn serie over 25 jaar 
geleden een kijkje op enkele maquettes van 
Reusel, die destijds gemaakt zijn door Koos 
Venema en in het gemeentehuis nog steeds 
te bewonderen zijn.                                                                                                 

Over de historie van onze regio is een Kem-
pencanon samengesteld door Wim Lavrij-
sen en Toon Schellens (beiden afkomstig uit 
Reusel). Deze canon bestaat uit 50 onder-
werpen uit de Kempische geschiedenis en 
cultuur, die we zeker niet mogen vergeten.                                                                                                                              
Als afsluiter weer een stukje Reuselse ge-
schiedenis door Nanny ’t Hart en Hans 
Loonen uit de ‘Brug’. Dat was het blad dat 
elke maand gestuurd werd naar de Reuselse 
soldaten, die in Nederlands-Indië hun dienst-
plicht vervulden.

Weet u trouwens dat de heemkamer in het 
gemeentehuis (naast de bibliotheek) elke 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open 
is voor iedereen. Ook u bent dan van harte 
welkom voor vragen en inlichtingen of om zo 
maar een praatje te komen maken. De (gratis) 
kopje koff ie staat voor u klaar. Ook dan kunt u 
zich aanmelden als abonnee van de Schééper.

De nieuwe Schééper 
verschijnt weer!

In de Tweede Wereldoorlog werden 3 oude 
kerkklokken omgesmolten tot oorlogstuig

VERMAAK
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*vraag in de winkels naar de voorwaarden

Sniederslaan 12A Bladel | Nieuwstraat 24 Eersel 

www.durlinger.com 

www.piusx-college.nlwww.piusx-college.nl

Aan al
onze 

geslaagden



2810 juni 2022

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 2

Within each of the five 9x9 squares, each digit from 1-9 occurs once within each row, column 
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

©2015 KRAZYDAD.COM

#2

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

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

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

4 7 4 5 3
5 6

1 7
4 8

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

3 9 1 6
5 2 1 8 1 5 7

3 8 6 9 1
4 6

4 7 2 9 1 4 3
7 6 7 8

1 8 4 9 6 2

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 23

C
unning and treachery are the offspring of incapacity.

-- La Rochefoucauld

6 7 9 8 3
4 6 5 1

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

9 7 5 3
2 8 3 9 1

De winnaar van vorige week is: 

Riet Seuntiens 
uit Hoogeloon

met de oplossing: 
‘de vleugels uitslaan’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 23

You display the w
onderful traits of charm

 and courtesy.

9 4
8 3 6
2 7 5

7 4 6
6 3

8 4 6
7 2 1

4 6 8
5 4

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 2

M
aze #17

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

www.puzzelpro.nl©

AFKOMST
ALPEN
ANKER
ARREN

AVERSIE
BELONEN

BEREN

BETEKENIS
BOETE

BORDPAPIER
BUIZEN

COWBOYFILM
EENMAAL

EVENAREN

FIXEER
FLORA

FLOSSEN
FOLIE

GLAZIG
GLUURDER

HEISA

HOORN
ILIAS

INSLUIPING
JOFEL

KELVIN
KIBBELEN

KRUIMELIG

LEEUWIN
LEIGROEVE

OERAL
PAKJE

POMPOEN
PORIE
SLANG

TERPENTINE
VAATJE

VERWOED
VOEDEN
WANGEN

WINKELDIEF
ZOLDERRAAM

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Vogels • Oplossing:  De vleugels uitslaan • Antwoorden: A: Arendsoog – B: Veldleeuwerik – 
C: Goudvink – D: Tureluurs E: Slechtvalken – F: Regenwulp – G: Monniksgier – H: Pimpelmees – I: Uilenbal – 
J: Bonte specht – K: Tuinfluiter – L: Gierzwaluw – M: Pestvogels – N: Steltloper – O: Boomklever – P: Baardmannetje – 
Q: Tapdans – R: Mandarijneend 

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

Woordzoeker

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

Zomer 2022Zomer 2022Openingsuren:
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

Afscheid 
Cultureel Centrum 

Den Herd
Zaterdag 18 juni is mijn laatste off iciële 
werkdag in Den Herd. Na 35 jaar neem ik 
ook afscheid en neem mijn herinneringen 
mee. 

Fijne momenten waren de contacten met 
gasten en verenigingen tijdens hun vele 
vergaderingen, bijeenkomsten, uitvoe-
ringen, feesten en theater voorstellingen. 
Zelfs de uitvaartdiensten waren speciale 
en bijzondere momenten.

Ik wil iedereen bedanken die ons al die 
jaren een warm hart hebben toegedra-
gen. De theatercommissie en collega’s 
waar ik zolang mee heb samengewerkt 
ga ik zeker missen. 

Veranderingen hou je niet tegen maar 
het is jammer dat Den Herd op deze plek 
gaat verdwijnen. Voor sommigen is het 
maar een gebouw maar voor ons was en 
is het heel wat meer.

Het ga jullie goed in goede gezondheid 
en we komen elkaar zeker nog wel eens 
tegen. Nogmaals bedankt!

Lia Vugts

Bedankt!Bedankt!

REUSEL - Op maandag 13 juni zal op het 
terrein van het St. Jorisgilde aan het Gilde-
pad in Reusel het driejaarlijkse koning-
schieten plaatsvinden voor de eigen leden 
van onze vereniging.

Dit koningschieten zal rond 13.00 uur begin-
nen. De huidige koning Marte van de Loo zal 
na 3 jaar zijn titel verdedigen en zal het opne-
men tegen ongeveer 8 andere leden van onze 
vereniging. Het aantal is nog onzeker omdat 
naar oude traditie het opgeven om deel te 

nemen plaats zal vinden in de vergadering, 
die ‘s morgens voor het schieten wordt ge-
houden in ons gildehuis De Valk in Reusel.

Deze dag begint voor onze gildebroeders en 
-zusters al om 08.00 uur, omdat we allereerst 
onze hoofdman aan huis af gaan halen en 
waar hem de vendelgroet wordt gebracht.
Daarna gaat het in een optocht naar de kerk 
om een Heilige Mis bij te wonen die om 09.30 
begint. Na deze mis is er ook weer de traditio-
nele vendelgroet aan de wereldlijke overheid. 

Dit is bij het gemeentehuis. De guld sluit de 
dag af door de nieuwe koning aan huis op te 
halen voor een leuke feestavond, wederom in 
De Valk in Reusel.

Iedereen die belangstelling heeft voor deze 
middagactiviteit van ons gilde, nodigen wij 
graag uit om daarbij aanwezig te zijn. Op ons 
gildeterrein aan het Gildepad kunt u onder het 
genot van een drankje rond de middag getui-
ge zijn van de vaardigheden van onze schut-
ters. Wij wensen hen daarbij veel succes!

Maandag 13 juni koningschieten 
bij St. Jorisgilde Reusel
Afsluiting van de dag: een feestavond in De Valk

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

IN DE BUURT
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KEMPEN - Midden tussen de feestdagen, 
op 29 mei, trokken de Runboeren er met 
een groep wandelaars op uit om hen te 
laten zien hoe mooi het wordt in de na-
tuurstrook langs de beek. Tegen de zestig 
mensen hadden zich verzameld bij ‘Koetje 
Kaat’ om mee te lopen.

De voerman besloot de groep over twee huif-
karren te verdelen, zodat iedereen op zijn 
beurt mee kon. Onder een onheilspellende 
lucht werd de eerste groep afgeleverd op de 
Eerdbrand. Kinderen renden al vooruit om 
met hun schepnetjes te controleren of het 
wel goed zit met de staat van de biodiversi-
teit in de beek. Weldra lieten zij hun vangsten 
zien aan de wandelaars: behalve veel water-
planten vonden ze slakken, dikkopjes, kleine 
visjes en libellelarven.

Bijzondere beheersvorm
En dat is ook de bedoeling van deze ‘natte 
ecologische verbindingszone’ (EVZ), die 
aangelegd werd in 2018 om insecten, kleine 
dieren en planten de kans te geven om zich 
te verspreiden van natuurgebied Kempen-
land-West naar het Dommeldal. Door de ver-
binding van verschillende natuurgebieden 
kunnen populaties zich voortplanten en vitaal 
blijven. 

Met elke groep wandelden enkele mensen 
mee om vragen te beantwoorden. De mees-
te belangstelling ging uit naar de bijzondere 
beheersvorm van deze natuurstrook. Aan-
liggende boeren hebben getekend voor de 
ontwikkeling en het beheer van de EVZ. Ze 
zijn daarbij begeleid door een ecoloog en 
door de agrarische natuurvereniging ANV 
Kempenland. De beiden gemeenten Bergeijk 

en Eersel, maar ook Waterschap De Dommel 
hebben hun vertrouwen gegeven aan deze 
samenwerking.

Ontwikkeling
Direct na het inzaaien kwamen alle soorten 
gelijkmatig tot bloei. Inmiddels zien we dat de 
vegetatie zich vestigt waar ze zich het beste 
thuisvoelt. Na vier jaren zien we een mooi pa-
troon ontstaan, dat bij het landschap aansluit 
en juist die overgangen zijn belangrijk voor 
biodiversiteit. Dat het nog niet overal goed 
gaat mag duidelijk zijn. De komende jaren 
gaat er veel aandacht uit naar het beperken 
van plaatselijk dominante soorten als witbol 
en rietgras.

Beloond met een ijsje
Helemaal droog zijn de wandelaars niet ge-
bleven. Terwijl de tweede groep in de huifkar 
zat kreeg de eerst groep de volle laag. Ouder-
wets ‘zeikensnat’ werden ze. Toch liepen de 
meest wandelaars de tocht tot aan Zandeind 
uit. Voor iedereen was er na afloop een ijsje 
bij ‘Koetje Kaat’.

Wandeling met de Runboeren 
trekt veel publiek!

Foto: M. Leesberg

Foto: M. Leesberg

Maandag 23 mei 
is mevrouw Cijs-
ouw uit Eersel 
100 jaar gewor-
den. Van harte 
gefeliciteerd! 

Ter ere van deze gelegenheid heeft de ge-
meente een boom geplant bij haar woonplek 
in Huize Eresloo. 

Burgemeester Wim Wouters onthulde samen 
met mevr. Cijsouw de plaquette bij de boom.

Mevrouw Cijsouw 100 jaar

Op donderdag 
7 juli, van 20.00 
tot 21.15 uur, 
o r g a n i s e e r t 
GGD Bra-
bant-Zuidoost, 

in samenwerking met Novadic-Kentron en 
Helder Theater, een gratis webinar voor 
ouders als voorbereiding op de overgang 
van hun kind naar de middelbare school.

“De stap van de basisschool naar de mid-
delbare school is best een grote stap voor 
ouder en kind”, zegt Rosa van den Nieuwen-
hof, consulent gezondheidsbevordering bij 
GGD Brabant-Zuidoost. “Een nieuwe levens-
fase breekt aan en het puberbrein treedt in 
werking. Dat doet wat met kinderen en hun 
ouders. Door daar bewust van te zijn, creëer 
je meer begrip en kun je beter met elkaar 
(blijven) communiceren. Dit webinar helpt je 
alvast op weg.”

Tijdens deze interactieve en informatieve 
ouderavond gaan we in op thema’s als het 
puberbrein, social media, experimenteren, 
seksuele ontwikkeling en groepsdruk. Aan 
de orde komen onderwerpen zoals: Wat be-
tekent deze tijd voor kinderen? Wat hebben 
ze nodig? Hoe kun je als ouder je kind on-
dersteunen? Sketches van Helder Theater 
bieden daarbij meer inzicht. Het programma 

wordt mede mogelijk gemaakt door Nova-
dic-Kentron en Helder Theater.

Ouders kunnen zich aanmelden en meer infor-
matie vinden onder: www.ggdbzo.nl/cursus/
webinar-daar-gaan-ze/. Tijdens het webinar 
kunnen ouders via de chat vragen stellen en 
ook na het webinar kunnen ouders bij de GGD 
terecht voor vragen, via secretariaat-gezond-
heidsbevordering@ggdbzo.nl.

Na 7 juli is het webinar nog een tijdje terug te 
kijken door deelnemers.

GGD organiseert webinar ‘Daar gaan ze’

IN DE KEMPEN

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?



31 10 juni 2022

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - De bibliotheek van Reusel heeft 
een succesvolle pilot afgesloten. Het doel 
was eenvoudig: lezen bevorderen bij de 
jeugd. In alle groepen 7 en 8 van de gemeen-
te Reusel-De Mierden konden leerlingen 
meedoen aan het leesbevorderingsproject. 
Groep 8A van basisschool De Leilinde won 
de eerste prijs. Uiteindelijk is iedereen win-
naar die heeft ervaren dat lezen leuk is.

Lezen wat je lekker vindt
“Lees wat je lekker vindt”, dat is de stellige 
overtuiging van bibliotheekmedewerkster 
Hilde Crielaars. “Of dat nu een stripboek is of 
een dikke pil: als je een boek leuk vindt om te 
lezen, ben je op de goede weg.” Zij is de mede- 
bedenker van het leesbevorderingsproject 
dat in de gemeente Reusel-De Mierden heeft 
gedraaid. 

“Het principe was eenvoudig: kinderen 
mochten een boek lenen bij de (school)bieb. 
Als ze het inleverden en iets konden vertellen 
over de inhoud, kregen ze een muntje voor 
de ‘piekpijp’ en een stempel op de kaart. Bij 
vijf stempels was er een gezonde traktatie – 
gesponsord door Jan Linders -  en aan het 
eind van het project is gekeken welke groep 
de meeste muntjes had verzameld en dus 
verhoudingsgewijs de meeste boeken had 
gelezen. Groep 8A van De Leilinde werd eer-
ste, groep 7B van diezelfde school tweede en 
groep 7/8 van de Clemensschool uit Hulsel 
werd derde.”

Meer bezoekers
Dat het project een succes was, is duidelijk 
voor Hilde. “We hebben aantoonbaar meer 
bezoekers in de bibliotheek gekregen vanaf 
de start van het project in maart. Er zijn meer 
abonnementen afgesloten en kinderen kwa-
men met hun ouders of grootouders naar de 
bieb. Ik denk dat ze allemaal enthousiast zijn 
geworden door de uitleg van leesmediacon-
sulent Ilona Castelijns en de grote keuze aan 
boeken die we hebben in de bibliotheek. Er 
zijn zoveel boeken geschreven, daar zitten 
er altijd wel een paar bij die je leuk vindt om 
te lezen. Zelfs leerkrachten kwamen naar de 
bieb en deden voor de groep mee aan de 
wedstrijd. Goed voorbeeld, doet goed volgen, 
daar ben ik van overtuigd”, aldus Hilde.

Prijsuitreiking
Op 2 juni was de prijsuitreiking. “Die hadden 
we goed geheim weten te houden”, blikt Hilde 
terug. “Met burgemeester Van de Ven brach-
ten we een bezoek aan basisschool de Lei-
linde waar we de winnende groep overvielen 
met een bezoek van schrijver Thijs Goverde. 
Hij was als ridder verkleed en hield een haast 

cabareteske voordracht voor de klas. De leer-
lingen genoten en een aantal van hen was 
bekend met het werk van deze schrijver. Dat 
de burgemeester mee ging, was voor ons de 
kers op de taart. Zij onderschrijft het belang 
van lezen door de jeugd en daarom is ze al 
een paar jaar jurylid bij de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd.” 

Groep 8A kreeg het boek ‘Het Teken van de 
Heksenjagers’ van Goverde om voor te lezen 
in de klas en voor iedere leerling was er een 
gesigneerde boekenlegger. Maar de hoofd-
prijs is dat leerlingen hebben ervaren dat 
lezen leuk is en dat er genoeg boeken in de 
bibliotheek zijn om uit te kiezen.

Vervolg
Het project krijgt zeker een vervolg in andere  
gemeenten. Hilde: “Ik wil het nu uit gaan zet-
ten in Bladel, ben erg benieuwd of we dan 
ook alle scholen enthousiast kunnen krijgen 
om mee te doen. Afgaande op het succes 
in Reusel-De Mierden moet dit project in 
veel meer gemeenten gaan draaien en met  
enthousiasme ontvangen worden.”

JONG & OUD

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Lekker in de buitenlucht met... Lekker in de buitenlucht met... 

de sportieve de sportieve 
Trek Verve 1Trek Verve 1++  

of de comfortabele of de comfortabele 
onderhoudsvrije onderhoudsvrije 

Trek District 1Trek District 1++

Trek District 1+
• Stabiel comfortabel aluminium frame
• Krachtige Bosch middenmotor
• 7 versnellingen dichte kettingkast
• Comfortabele verende voorvork

v.a.€ 2.299,-

Trek Verve 1+ 
• Sportief lichtgewicht aluminium frame
• Krachtige Bosch middenmotor
• 8 versnellingen derailleur
• Krachtige schijfremmen

v.a.€ 2.199,-

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

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

Lezen wat je lekker vindt
Groep 8A van De Leilinde winnaar van 
leesbevorderingsproject Bibliotheek de Kempen ESBEEK - Binnenkort vieren we onze tra-

ditionele zonnewende. We verwelkomen 
de langste dag van het jaar. De zon schijnt 
dan een kleine 17 uur. Licht is belangrijk 
voor de natuur, voor het leven. In deze tijd 
van jaar het genieten we dankzij het licht 
extra van alle kleuren en geuren van de 
bloemen om ons heen. Het lijkt ons daar-
om een mooi moment om stil te staan bij 
deze levensbron.

Op zaterdag 18 juni, om 18.30 uur, willen we u 
uitnodigen voor een bijzondere avond op Na-
tuurbegraafplaats De Utrecht, De Scheidijk 1 
in Esbeek. We vieren dan de langste dag en 
er is alle ruimte voor herinneren en verhalen 
vertellen. Over dierbaren die bij ons in de  
natuur zijn maar ook over hen die elders zijn.

Komt u ook, neem dan de volgende voorberei-
dingen: meld u aan via activiteiten@nbpu.nl,  
geef aan of u alleen komt of nog anderen 
uitnodigt en geef aan of u aanschuift bij de 
zomerse maaltijd. Kosten € 25,- per persoon. 
Tot 13 juni kunnen we uw aanmelding noteren 
via activiteiten@nbpu.nl of per telefoon: 013-
2032175.
 
Programma:
-  18.30 uur: Bloemenritueel in het natuurthe-

ater ‘Rond het ven’. Uitvaartsprekers Ina Bols 
en Manon Bertens nemen u deze avond 
mee met verhalen en poëzie. We staan stil 
bij onze dierbaren met een bloemenritueel 
en u luistert naar de muziek van ElleBanna.

-  19.30 uur: Zomermaaltijd door Herbs & Spi-
ces. Aansluitend is er een informeel samen 
zijn. We eten aan lange tafels midden in de 
natuur. Bij regen in het ontvangstgebouw. 
Herbs & Spices verzorgt een zomerse maal-

tijd en gebruikt daarbij lokale producten. 
Verse kruiden maken alles compleet.

-  We eindigen de avond even voor 22.00 uur, 
zodat we met zonsondergang de natuur 
hebben verlaten en het ritme van de nacht-
dieren niet verstoren.

Op de avond zelf:
-  Breng voor elke dierbare die u herdenkt een 

bloem uit uw tuin mee. Draag iets roods of 
oranje als eerbetoon aan de zon.

-  Denk aan een trui of vest. Roken of kaarsjes 
zijn niet toegestaan i.v.m. natuurbrandge-
vaar.

-  Vanaf 18.00 uur bent u welkom en we star-
ten om stipt 18.30 uur.

We zien er naar uit om samen met u de lang-
ste dag te vieren!

Uitnodiging midzomerviering bij 
Natuurbegraafplaats De Utrecht

Hilde: “Met burgemeester Van de Ven brachten we een 
bezoek aan basisschool de Leilinde waar we de win-
nende groep overvielen met een bezoek van schrijver 
Thijs Goverde.
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COLLEGA BEZORGERS 
GEZOCHT m/v 

Leeftijd van 13 -99 jaar

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT � LEUKE BIJVERDIENSTE � EIGEN TEMPO

Vanaf 1 september gaan wij over naar een nieuwe verspreider voor onze krant. De bezorging 
wordt opnieuw opgestart zonder de gesealde folderpakketten!

Ben je nu bezorger of wil je bezorger worden meld je dan alvast nu aan voor een bezorgwijk bij jou 
in de buurt! Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens en daarom verwelkomen wij ook 
graag oudere bezorgers.

Wat houdt het bezorgen van de krant in?
✔ Je krijgt je eigen wijk of een wijkje in de buurt (gemiddeld 1½ uur per week). 
✔  Je gaat deze krant met af en toe een foldertje bezorgen (dus geen gesealde dikke reclamepakketten) 
✔  Je ontvangt voor de krant een aantrekkelijke vaste wijkvergoeding, als er een foldertje bij zit wordt 

dat extra uitbetaald. Meer info, zie www.bravom.nl
✔  Wij leveren op donderdag alles bij je af, bezorgen mag van donderdag t/m zaterdag.

Wil je een wijk(je) bezorgen? Meld je aan!
Heb je direct interesse, geef dan je gegevens aan ons door. Bel naar 06-58932875 of e-mail naar 
bezorgers@bravom.nl. Algemene informatie kun je natuurlijk ook vooraf inzien op www.bravom.nl of 
bel naar PC55 06-3371 1801 of Bravom Verspreidingen 06-5893 2875.

Vanaf 1 september gaan wij over naar een nieuwe verspreider voor onze krant. De bezorging Vanaf 1 september gaan wij over naar een nieuwe verspreider voor onze krant. De bezorging 

DE 

LEUKSTE 

BIJBAAN!

VAN DE KEMPEN
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Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!
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BLADEL - Op zondagmid-
dag 12 juni viert Velt Bla-
del en omstreken haar 40e 
verjaardag. We nodigen 
leden en oud-leden op om 
dit met ons te komen vie-
ren op de Meirweg in Lage 
Mierde aan de rand van de 

Neterselse hei. Opgeven kan via nieuws.
bladel@velt.nu. Na aanmelding ontvang je 
het programma.

Velt Bladel organiseert minimaal 5 keer per 
jaar een buitenactiviteit waarbij we tuinen 
bezoeken, zaden, stekjes, planten, soms ook 

oogst ruilen en veel van elkaar leren. Velt 
staat voor Vereniging Ecologisch Leven en 
Tuinieren en is van oorsprong een Belgisch 
initiatief en heeft meer dan 22.000 leden, 
waarvan 5000 afkomstig uit Nederland. Het 
lidmaatschap van Velt geldt voor het hele 
gezin. Ecologisch betekent voor ons leven in 
harmonie met de natuur of je nu een grote, 
een kleine tuin of alleen een balkon hebt, een 
beginner of dat je al je hele leven in de tuin te 
vinden bent. Iedereen is welkom. 

Wanneer je interesse hebt, mag je vrijblijvend 
komen kijken. Hiervoor opgeven kan ook via 
nieuws.bladel@velt.nu.

Velt Bladel bestaat 40 jaar!
Oud-leden zijn ook van harte welkom

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

Veel mensen denken bij het woord mantel-
zorg aan persoonlijke verzorging en het doen 
van het huishouden. Voor sommige kinderen 
en jongeren is dit inderdaad het geval. Maar 
het gaat er vooral om dat deze kinderen en 
jongeren zich zorgen maken om hun naaste 
en zich vaak, onbewust en ongemerkt, aan-
passen aan de situatie. Veel jonge mantelzor-
gers hebben een fijne jeugd en zitten lekker 
in hun vel. Sommigen raken echter in de pro-
blemen, hebben een laag zelfbeeld of halen 
lagere cijfers op school. 

Cordaad Welzijn is er voor alle jonge man-
telzorgers; of je nu problemen hebt of niet, 
of je lekker in je vel zit of niet. Want ook als 
het goed met je gaat is het fijn als er soms 
even iemand is die vraagt: ‘Hoe gaat het ei-
genlijk met JOU?’ Om alle jonge mantelzor-
gers in de Kempen in het zonnetje te zetten 
heeft Cordaad Welzijn een leuke goodiebag 
samengesteld. Ken jij ook iemand die zo’n 
leuke goodiebag verdient? Laat het ons even 
weten.

Voor aanmelden of meer informatie, neem 
contact op met Dianne Coolen, tel. 06-
58789368, mail: diannecoolen@cordaadwel-
zijn.nl. Facebook: facebook.com/jmzcordaad-
welzijn. Instagram: @jmzcordaadwelzijn.

Week van de jonge 
mantelzorger

BLADEL-REUSEL - Ken jij Dash al? Dash 
is een super nieuwsgierige robot die je 
zo kunt instellen dat hij doet wat jij wilt. 
Deze superslimme robot hoort geluiden, 
reageert op licht en ziet voorwerpen. Hij 
kan dansen, racen en nog veel meer. Kom 
jij kennismaken met Dash en ga jij samen 
met hem verschillende uitdagingen aan?

In deze workshop ontdekken kinderen de 
wereld van programmeren en coderen. 
Spelenderwijs worden ze betrokken bij the-
ma’s, zoals samenwerken, communiceren, 
problemen oplossen en werken ze aan digi-
tale vaardigheden.

DigiBiebLab
Deze workshop is onderdeel van het Digi-
BiebLab van Bibliotheek De Kempen. Hier 
valt van alles te leren, doen en ontdekken. Je 
maakt hier kennis met o.a. een lasersnijder, 
3D printers, robots  en een greenscreen. Ga 
je mee op expeditie in de wereld van 3D en 
design, film en media, robotica en program-
meren? De workshops zijn op woensdag 15 
juni in Bladel en op woensdag 22 juni in Reu-
sel. Ze starten om 15.00 (tot 16.30 uur) en zijn 
bedoeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar.  Een 
ticket kost € 5,00. Reserveer je ticket(s) via

www.bibliotheekdekempen.nl

Programmeren met robot 
Dash in Bibliotheken 
Bladel en Reusel
Woensdag 15 juni: Bladel en 
woensdag 22 juni: Reusel

JONG & OUD
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Woon jij in de regio Eersel, Bergeijk, Hapert, Bladel, of Reusel? 
Ben jij op zoek naar een (bij)baan in de schoonmaak?  

Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie baan voor jou!  
Van parttime tot fulltime, bij ons kan je terecht voor een gezellige 

en sportieve baan bij jou in de buurt. 

 
 
 

Interesse? Laat het ons weten via 
www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures 

0497-388458 | tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl 
 

 
 

 

 
 

SCHOONMAAK 
COLLEGA’S 
GEZOCHT! 

vaste collega’s | vakantiekrachten 
 
 

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

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

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - Deze regio kent sinds kort 
vier nieuwe fietsroutes, allen gebaseerd 
op een lokale legende of overlevering. Een 
spannend verhaal dat je op de fiets be-
leeft, zowel door beeld als in smaken en 
beleving. In Bladel hebben kaboutertjes 
gewoond, hoewel niemand ze ooit echt 
gezien heeft. Maak kennis met de legende 
en stap eens op de fiets.

Elke avond, zodra de klok tien uur slaat en de 
Kempenaren hun olielampen doven, komen 
de kabouters naar buiten. Dan kloppen ze op 
alle ramen en deuren. “Iedereen naar bed!” 
En verzetten zij bergen werk. Zo helpen ze de 
kaasboer met zijn kaasrecept en de molenaar 
met het malen van al het Kempische graan. 
Bij het gloren van de dag keren de kabouters 
terug naar huis, naar de Kabouterberg , om 
te slapen. Of naar Landgoed Ten Vorsel, om 
te genieten van de prachtige natuur.

Jarenlang is alles koek en ei in de Kempen. 
De kabouters genieten van hun afgescherm-
de leven en de Kempenaren van de welkome 
hulp. Totdat op een dag een boer uit de Kem-
pen té nieuwsgierig wordt. “Wie verzet toch 
al die bergen werk in de nacht?” Hij besluit 
om ’s nachts stiekem op te blijven en op on-
derzoek uit te gaan.

Het is middernacht. De boer staat op. In zijn 
schuur hoort hij het geluid van kleine, snelle 
voetstapjes. Stiekem gluurt hij door het sleu-
telgat naar binnen. Nog voordat hij iets kan 
zien, krijgt hij een sleutel in zijn oog. “Auw!”, 
schreeuwt de boer in paniek. Hij is op slag 
halfblind. En de kabouters? Die besluiten 
hem nooit meer te helpen...

Teleurgesteld druipen de kabouters af. Terug 
naar het kabouterdorp, met als middelpunt 
het paleis van kabouterkoning Kyrië: een 
eeuwenoude kabouterboom. Helaas is de 
boom al een tijdje ziek. Daarom besluit Kyrië 
op zoek te gaan naar helende kruiden. Alles 
om zijn boom weer beter te maken.

Ondertussen is de halfblinde boer de wan-
hoop nabij. “Ik was zo gewend aan de hulp 

van de kabouters. Ik weet nu niet meer hoe 
ik mijn boerderij draaiende moet houden.” 
Om eten op tafel te krijgen, besluit de boer 
te gaan jagen. Hij pakt zijn spullen en loopt 
naar de omliggende heides.

In het hoge gras ziet hij iets bewegen. “Ge-
weldig, een Korhoen!” De boer mikt en 
schiet. Maar zodra hij dichterbij komt, blijkt 
dat hij iets anders heeft geraakt. Het is ka-
bouterkoning Kyrië! Nu weet de boer zéker 
dat kabouters bestaan. Maar... hij kent ook 
goed de wraak van het kaboutervolk. Snel 
slaat hij op de vlucht. “Ik kom hier nooit meer 
terug!”

Die avond merken de kabouters dat hun ko-
ning is verdwenen. “Dat nieuws moeten we 
snel verspreiden.” Ze laten overal pannen-
koeken en andere lekkernijen achter. Zodra 
een Kempenaar het lekkers vindt, hoort hij 
gefluister: “Ga naar huis en vertel iedereen 
dat kabouterkoning Kyrië is verdwenen!” Zo 
gaat het nieuws als een lopend vuurtje door 
de Kempen.

Tot hun grote verdriet vinden de kabouters 
hun koning niet meer terug. Een paar dagen 
later zien de Kempenaren een grote stofwolk 
over de heide trekken. Sindsdien zijn de ka-
bouterkes verdwenen en niemand weet waar 
ze zijn. Als aandenken lieten de kabouters 
een standbeeld van Kabouterkoning Kyrië 
achter. Dat herinnert de Kempenaren eraan 
dat zij - net zoals de kabouters - goed, ge-
moedelijk en hulpvaardig moeten zijn. Want 
pas dan keren de kabouters terug. Of zouden 
ze al terug zijn? Neem snel eens een kijkje op 
de speelplekken waar de kabouters zo dol op 
zijn. Misschien zie je er nog wel één. 

Aan dit verhaal is een fietsroute gekoppeld 
van 24 kilometer, die voert langs alle plek-
ken die in de legende voorkomen. Start en 
eindpunt is bij Recreatiepark Achterste Hoef,  
Troprijt 10 in Bladel. Bij www.visitbladel.nl vind 
je meer informatie over de lokale producten 
die aan deze legende verbonden zijn en die 
voor nog meer beleving tijdens de fietstocht 
zorgen.

www.visitbladel.nl

Fietsroute Kabouter Kyrië
De legende van de kabouters die het werk uit handen namen

Elke avond, zodra de klok tien uur slaat en de Kempenaren hun olielampen doven, komen de kabouters naar buiten. Dan 
kloppen ze op alle ramen en deuren. “Iedereen naar bed!” En verzetten zij bergen werk. Zo helpen ze de kaasboer met zijn 
kaasrecept en de molenaar met het malen van al het Kempische graan. Bij het gloren van de dag keren de kabouters terug 
naar huis, naar de Kabouterberg , om te slapen. Of naar Landgoed Ten Vorsel, om te genieten van de prachtige natuur.

ER OP UIT
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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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

hypotheekkiezen.nl

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.

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

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.

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

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.

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

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.

Bobike fietsstoeltje voor, compleet met 
windscherm en montageblok. € 20,-.
Tel. 06-39809850.

Rollator, merk Cobra, i.g.st. Massieve wielen. 
€ 25,-. 2 grote speciekuipen, samen € 10,-.
Tel. 06-39809850.

Kinderstoel, autostoeltje en Loeki fietsje. 
€ 2,- p.st. of 1 koop € 5,-. Tel. 0497-388477 
(na 17.00 uur).

Verrijdbare ijzeren werktafel, L 2.17, Br. 0.68, 
H 0.89. € 175,-. Tel. 0497-388477 (na 17.00 uur).

Motoraanhanger, gegalvaniseerd, geremd, voor 
2 motoren, z.g.a.n. € 615,-. Tel. 0497-388477 
(na 17.00 uur). 

Monitor Belinea 23”, prima werkend, VGA. 
€ 10,-. Tel. 06-49507923.

Rol schildersvilt, éénzijdig geplastificeerd. 
€ 10,-. Tel. 06-49507923.

Hydraulische potkrik, nieuw, voor max. 5000 kg 
heffen, 19,5 x 38,0 cm. € 10,-. Tel. 06-49507923.

Garageverkoop in Netersel op zondag 19 juni!

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.

GEZOCHT: BEZORGERS PC55
Een leuke bijbaan in de buitenlucht? 
Wij hebben plaats voor bezorgers van 
PC55 (13 – 99 jaar). Vanaf 1 september. 
Bel voor informatie naar 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: Groene kliko van 240 liter. Wie 
heeft deze op za. 4 juni, na 13.00 uur, in de van 
Dekenboexstraat 16 in Bladel meegenomen? 
Tel. 06-40941723.

GEZOCHT: Vrouwelijke fietsmaatje voor vrouw 
(weduwe), 70-plusser. Met z’n tweeën is leuker 
dan alleen. Tel. 06-51902800.

GEVONDEN: GSM op Bredasebaan in Bladel, 
foto van meisje met schort. Als je kun vertellen 
wat voor naam op haar schort staat, dan 
contact opnemen. Tel. 06-83181161.

GEVONDEN: Frontje van Japanse autoradio, 
ter hoogte van Panneven (Poppelsedijk), 
Hooge Mierde. Tel. 06-54605600. 

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Droog stookhout, staat 
klaar op aanhanger. Tel. 06-53620268.

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

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.

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: Prentjes voor het boek 5 dorpen 
1 gemeente. Tel. 06-53581776.

AMERIKAANSE SIGNS
Nostalgische stalen wandborden in retro stijl.
Vanaf € 10,95. www.signs-usa.nl

 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

DIVERSEN

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

M.&M.

Tel. 0497 382574
deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel
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Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

KEMPENLAND

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen

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

REUSEL - Na het grote succes van vorige 
keer is er op zaterdag 18 juni weer een op 
en top gezellige muziekmiddag in de sfeer-
volle zaal van De Wekker aan de Wilhelmi-
nalaan in Reusel.

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

verzorgen. Tevens wordt er op Steirische 
harmonika enkele nummers Oostenrijkse 
egerlander muziek gespeeld. Het repertoire 
bestaat uit meezing- en dansnummers, die 
er voor zorgt dat de liefhebbers van dansen  
ook volop aan hun trekken komen. Dus deze 
middag staat garant voor een gezellig uitje 
waarvan u met volle teugen van kan genieten. 

De aanvang is om 14.00 uur en de entree is 
gratis. Voor meer info: 06-12992302.

Accordeontreff en in De Wekker

Leerplichtige kinderen die komend school-
jaar in het buitenland (bijvoorbeeld België) 
naar school gaan, hebben een vrijstelling 
van schoolinschrijving nodig. 

Deze kun je tot 1 juli aanvragen. Het aan-
vraagformulier is te downloaden via www.
reuseldemierden.nl/leerplicht of op te vragen 
via leerplicht@reuseldemierden.nl. Vragen? 
Neem dan contact op met Nancy Vosters via 
088-4970169.

Naar school
in het 
buitenland?
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Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

11e Zondag door het Jaar
Zaterdag 11 juni
Geen heilige mis i.v.m. revalidatie 
van de pastoor

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 
- Kees en Jana Lavrijsen-van Gompel
12.30 uur: doopviering Jaylinn Jacobs

Maandag 13 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Feest: H. Lidwina, maagd
Dinsdag 14 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Woensdag 15 juni
09.00 uur: geen Eucharistieviering

Donderdag 16 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Vrijdag 17 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering 
in d’n Aachterum

12e Zondag door het Jaar
Zaterdag 18 juni
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Sacramentsdag
Zondag 19 juni
09.30 uur: Eucharistieviering
- Lena Bleijs-van Hoof
- Jaargetijde Hennie Janssen en voor de 
  overleden ouders Jac Janssen en 
  Greet Janssen-Vosters
- Cato Bruininx-van Limpt
- Toos Lavrijsen-van Ham
- Herman van Helvoirt
- Piet Lavrijsen en Miet Lavrijsen-
  van Gompel en overleden familieleden

Mededelingen:
-  De doordeweekse missen vervallen i.v.m. 

de revalidatie van de pastoor.
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Petrusklepel
Sommige dingen krijg je nooit, andere dingen 
krijg je meteen. Er zijn ook dingen waar je 
even op moet wachten. Zo heeft deken Spij-
kers uit Oirschot zijn leven lang geen steek 
gehad (de befaamde zwarte priesterhoed 
met kwasten). Telkens moest hij die lenen. Nu 
was er een nodig voor een traditioneel plaatje 
rondom zijn gouden priesterjubileum. Pastor 
Brouwers uit Best had er wel enkele liggen 
in de pastorie. Wat bleek? Paus Franciscus - 
een verklede versie althans – gaf de jubilaris 
op de avond van de feestdag een blauwe 
pluim voor op zijn steek. En de steek mocht 
hij houden. Dat zijn leuke dingen. Proficiat, 
deken Spijkers. Bedankt voor uw inzet in 
ons dekenaat. Zoals het Bossche priesterlied 
zegt: ‘Leef jubilaar nog jaren, in geluk en vree. 
Vier met de priesterschare, eens ten hemel 
opgevaren: ’t nimmer eindigende jubilee!’

Pastoor Schilder 

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 
Drieeënheid
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

H. Antonius van Padua
Maandag 13 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Lidwina
Dinsdag 14 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 15 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 16 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk  
                 Gildemis b.g.v. Sacramentsdag
- Voor de levende en overleden leden van 
  Gilde St. Joris en Gilde St. Sebastiaan

Vrijdag 17 juni
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 18 juni
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. gemengd koor)

Sacramentsdag
Zondag 19 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor, korte processie 
                 na de Mis)
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, Kerk  
                 Doopviering Livia van der Harst

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 18 en 19 juni)

Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Bladel zondag:
- Gerrit en Helena Soontiëns-Aarts en hun 
  zoon Ger, Wes en Cristien Brussen-Welling, 
  Riky Verhoeven-Lodewijks, Mariet Hoskens
- R.J. Paridaans
- Ria Buijtels-Meulenbroeks

Casteren:
- Tom Maas (vw. Vaderdag)

Hapert:
- Hendricus Bierens en 
  Petronella Litjens (f)

Hoogeloon:
- Lies Couwenberg-Rademakers
- Janus Smolders (vw. Vaderdag)
- Jan en Paula Peeters, Toos, Nel en Asse

Mededelingen:
-  In Hoogeloon organiseert de werkgroep 

Kindervieringen een Wandel Driedaagse 
voor jong en oud op de avonden van 22, 23 
en 24 juni. Dit initiatief houdt verband met 
het 25-jarig bestaan van de gemeente Bla-
del.

-  We zoeken voor Hoogeloon enkele vrij-
willigers die het leuk vinden om te helpen 
bloemschikken in de kerk. Dit is vanwege de 
sluiting van de Hennekooi in augustus.

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 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
Zondag 26 juni: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven

- 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 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.
Zondag 26 juni: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder

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

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM (FM 97.2 MHz, ook digitaal)
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 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

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 13 JUNI T/M VRIJDAG 17 JUNI

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- 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.

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

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

DANKBETUIGING

Graag willen we iedereen van harte bedanken voor de                                                                               
overweldigende hoeveelheid kaarten en de  bloemen en bezoekjes                                                                                                                      

tijdens de ziekte en na het overlijden van

Anneke Castelijns - Appels 

Uw medeleven heeft ons echt goed gedaan.

Jan Castelijns, kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun, de vele kaartjes 
en bloemen die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn 

lieve vrouw en onze lieve moeder en oma

Romy Kox - Tasma 
✩ Brunssum, 28 november 1957          ✝ Duizel, 20 mei 2022

Speciale dank aan:
Van den Berk & Loonen & Rinette zorg

Toon Kox
Kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun, kaartjes en 
bloemen die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van

onze lieve zus, schoonzus, tante en vriendin

Toos Schellens - Verstijnen 

Speciale dank aan Dr. Sanders en de medewerkers van Mariahof.

Familie Verstijnen
Familie Schellens

Angeliek
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Test en check

M
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gooskens.nl 
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06 - 55 93 01 73 


