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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE

* Actie geldig t/m 31 juli 2022

BEZORGERS GEZOCHT VOOR 
REUSEL - HAPERT - HOOGELOON - VESSEM

De afgelopen weken hebben zich al veel bezorgers aangemeld. We hebben nog plaats 
voor een aantal bezorgers. De bezorging is zonder de gesealde folderpakketten! De 
start is vanaf 1 september. Bezorgen mag al vanaf 13 jaar, er is geen leeftijdsgrens en 
daarom verwelkomen wij ook graag oudere bezorgers. Je ontvangt voor de krant een 
aantrekkelijke vaste wijkvergoeding. De volgende wijken zijn nog vrij:

 • Reusel - omgeving Mierdseweg • Hoogeloon
 • Hapert - rondom Lemel  • Vessem

Heb je interesse, ook als je op de wachtlijst wilt komen staan, 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. 

Kijk voor 
meer informatie 
op pagina 13
van deze krant

in 
samen

werking 
met
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Legendarische fi etstocht: 
De Dansende Katten van 
Bergeijk.
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vr 21 april – 20.30 uur
O’Dreams – Dublin

za 4 maart– 20:30 uur
Marlon Kicken – Draadloos

do 26 januari – 20:30 uur
Veldhuis & Kemper – Hou Dat Vast

vr 24 maart – 20.30 uur
OfGeZatBand – Proosten !!

za 18 maart – 20.30 uur
OCOBAR – Wonderful Tonight (Clapton)

za 8 april – 20.30 uur
Niels vd Gulik & Frank Kooijman –

The Story of Simon & Garfunkel

za 25 februari – 20:30 uur
70’s Unplugged – Songs for the road

za 25 maart – 20.30 uur
Tribute To The Cats Band – Songs To Remember

za 1 april – 20.30 uur
Niet Schieten – Mannen van niks

RESERVEREN VIA WWW.DENHERD.NL

za 22 april – 20:30 uur
Rob & Emiel – Van Houdini tot Copperfield

Theaterprogramma van 
CC Den Herd
2022/2023

14-15
Grensparkwandelingen; 
Op de mooiste plekken 
van de regio genieten

9
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

22-23

Wij helpen u en uW kind! 

SCheiden

www.knegtmansadvocaten.nl
Bladel: 0497 - 38 38 68 Bergeijk: 040 - 207 60 76

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

VESSEM/HAPERT - Per 1 juli zal Garage 
P. van de Ven uit Vessem een nieuw pand 
openen in Hapert. Industrieweg 25 wordt 
het nieuwe adres. Eigenaar Eric Jansen 
blikt vooruit en een klein beetje terug.

“Klaar zijn voor de toekomst, dat is eigenlijk 
de belangrijkste reden voor de verhuizing”, 
vertelt eigenaar Eric Jansen. “Meer dan 100 
jaar zit deze garage op deze plek, daar ga je 
niet lichtvaardig mee om. Maar je moet alle 
plussen en minnen samen nemen en dat gaf 
de conclusie dat we op zoek moesten naar 
een ander pand. Dat vonden we in Hapert: 
een A-locatie en vol in het zicht voor iedereen 
die vanaf de snelweg richting Hapert, Bladel 
gaat. Het pand is toekomstbestendig qua 
energieverbruik, milieueisen en was al volle-
dig ingericht als garagebedrijf.”

“Over het algemeen zijn de reacties positief”, 
zegt Eric als hij over de verhuizing vertelt. “In 
principe verandert er niets: we blijven spe-
cialist in Ford, maar doen alle voorkomende 
werkzaamheden aan álle merken en heb-
ben een prachtig aanbod nieuwe wagens en 
occasions. Ook voor lease kun je bij ons te-
recht”, aldus Eric. De verhuizing biedt nieuwe 
kansen, nieuwe contacten en nieuwe samen-
werkingen. “Gas erop”, meldt Eric, trouw aan 
zijn motto. “Ik denk dat ik de eerste week na 
de verhuizing misschien uit automatisme nog 
wel eens richting Vessem zal rijden, als ik naar 
Hapert moet, maar dat is niet erg. Ik kwam er 

altijd graag. Het zal raar zijn als ik op 30 juni 
voor ’t laatst de lamp uitdoe en de deur op 
slot draai. Ik kijk terug op een prachtige tijd 
in Vessem, ben dankbaar voor alle contacten 
in het dorp en de fijne samenwerking met het 
verenigingsleven. Tijd voor een nieuwe start. 
Ik heet iedereen vanaf 1 juli van harte welkom 
aan de Industrieweg 25 in Hapert.”

Voor ’t laatst de lamp uit in VessemZon, zomer, muziek 
en gezelligheid
Midzomerfestival van op zondag 10 juli

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - Shakespeare vond Midzo-
mer al zo bijzonder dat hij er een boek over 
schreef. Bij gilde Sint Sebastiaan vinden 
ze deze periode in het jaar ook bijzonder 
genoeg om een evenement te organiseren: 
het Midzomerfestival. Op het gildeterrein 
aan de Hoogcasterseweg 6A zal op 10 juli 
een supergezellig muziekfestival plaats-
vinden. Gildebroeders Jan Lemmens en 
Jan Hendriks vertellen over de plannen.

Succes
Voor de derde keer zal het Midzomerfestival 
plaats gaan vinden. Jan: “We zijn er in 2018 
mee begonnen nadat de Loonse Lentemert 
ter ziele was gegaan. Aan het eind van die 
braderie verzamelden zich altijd veel mensen 
op het Valensplein, waar meestal een bandje 
zat. We kregen commentaar als we begonnen 
op te ruimen want ‘het wordt nu net gezellig’. 
Met dat in ons achterhoofd zijn we gaan 
kijken of we iets anders konden organiseren 
en dan moest het iets zijn waarbij muziek 

centraal stond. De locatie hadden we al, 
bandjes wilden ook komen spelen en het 
publiek bleek ook enthousiast. De editie van 
2019 werd alweer drukker bezocht dan het 
voorgaande jaar. Jammer genoeg was er daar-
na twee jaar niets maar we verwachten dat 
muziek- en gezelligheidsliefhebbers de weg 
dit jaar weer terug zullen weten te vinden.”

Ingrediënten
Het concept is redelijk eenvoudig: twee goeie 
bands, een gezellige ambiance, een prachtig 
aangekleed terrein en een hapje en een drank-
je. “Meer ingrediënten blijken niet nodig te zijn”, 
lacht Jan. “De onderliggende gedachte van het 
evenement is ook dat we de jeugd graag eens 
op ons gildeterrein willen zien en hen de bete-
kenis van een vereniging willen laten ervaren. 
Evenementen als dit kun je alleen als vereni-
ging organiseren, daar zijn handjes voor nodig. 
De jeugd leeft – anders dan vroeger – meer in 
het nu. 
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Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 18:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   

Summer
Sale

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00 Let op: in juli & augustus geen koopavond

Zomerkriebels

3 juli '22

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

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

METAL CARTOON SIGNS

BLADEL -  Ook dit sei-
zoen heeft de jeugd 
van Schaakvereniging 
Bladel wekelijks in 
competitieverband ge-
streden. De kinderen 
zijn ingedeeld in 2 leef-
tijdsgroepen, namelijk 
groep A (geboren voor 
2010) en groep B (ge-

boren na 2009). Vooral door de schaakles-
sen die onze club op 9 basisscholen heeft 
verzorgd is het aantal jeugdleden fors ge-
groeid. Daarom waren er nu per leeftijds-
groep 3 bekers beschikbaar. Vorige week 
donderdag werden deze onder grote be-
langstelling aan de enthousiaste kinderen 
uitgereikt.

Bij de oudsten had Jurian Bex uit Hulsel de 
beker voor de eerste plaats gewonnen, ge-
volgd door Zjuul Baijens en Lianne Kwan, 
beide uit Bladel. Jurian won de beker voor het 
tweede opeenvolgende jaar, wel is zijn voor-
sprong geslonken. Zjuul had namelijk een 
reuzesprong gemaakt van 2e in de jongste 
groep naar 2e in de oudste groep. Nieuwe-
ling Sjoerd Verhagen is qua moyenne zelfs 
boven Jurian geëindigd, maar had te weinig 
wedstrijden gespeeld om voor de beker in 
aanmerking te komen.

De eerste plaats voor de jongsten werd ge-
wonnen door Arthur Leermakers uit Cas-
teren, de jongere broer van de winnaar van 
vorig jaar, die doorgestroomd is naar de oud-
ste groep. Vanwege het minieme verschil met 
nummer 2, Kyano Heesters (Bladel), was de 
beslissing pas in de laatste competitieronde 
gevallen. De derde plaats werd gedeeld door 

Bas Verhagen (Lage Mierde) en Ties Soetens 
(Bladel). Voor Arthur kennen we een anek-
dote: 3 jaar geleden, direct na de oprichting 
van de jeugdafdeling, is de 7-jarige Arthur 
lid geworden. Tijdens een wedstrijd kreeg hij 
van een schaaktrainer een aanwijzing dat hij 
de koningin (meest waardevolle stuk 9 pun-
ten) van de tegenstander kon slaan. Wel kon 
dan zijn tegenstander zijn paard slaan (met 
3 punten veel minder waard). Arthur weiger-
de prompt want hij vindt paarden heel lieve 
beesten.

Bij de schaakclub leert en speelt de jeugd 
op donderdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur, 
in Den Herd in Bladel. De senioren starten 
hun wedstrijden om 20.15 uur. Voor informa-
tie kunt u het best een mailtje sturen naar 
schaakverenigingbladel@gmail.com of be-
zoek onze website:

www.schaakverenigingbladel.nl

Prijsuitreiking 
jeugdcompetitie schaken

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
info@pc55.nl

HAPERT - Komende week gaan we van 
start met de 2e editie van de Wandelweek 
in Hapert, waarvan de opbrengst weer ten 
goede komt aan de CliniClowns. Doe mee, 
‘wandelen voor een glimlach’.

Alle deelnemers krijgen op elke dag/afstand 
een gratis lot om mee te doen aan de loterij. 
Er is zowel een trekking op de vrijdagavond, 
na afloop van de kortere afstanden, als op 
zondagmiddag, na afloop van de langere af-
standen. Vele lokale ondernemers hebben 
hun steun weer toegezegd en fantastische 
prijzen ter beschikking gesteld, met ook dit 
jaar weer een paar grandioze hoofdprijzen. 
Zij ondersteunen het initiatief van harte en 
dragen daarmee indirect hun steentje bij aan 
de CliniClowns. 

Het belooft mooi wandelweer te worden. Elke 
dag andere routes en volop keuze qua afstan-
den. En uiteraard vrij om mee te lopen wan-
neer je maar wilt; altijd goed, of je nu 1 of 6 
dagen meeloopt!

Hopelijk zien we jullie komende week. Doe 
mee en maak kans op één van die fantasti-
sche prijzen. Maar het belangrijkste is natuur-
lijk om gezellig mee te wandelen, om daarmee 
ook een bijdrage te leveren aan het mooie 
werk dat de CliniClowns doen. Bij voorbaat 
dank en tot een dezer dagen, met vertrek en 
aankomst bij gemeenschapshuis Den Tref, 
Alexanderhof 7 in Hapert. Het is mogelijk om 
vooraf in te schrijven via de website. Maar na-
tuurlijk kun je ook nog meedoen als je op de 
dag zelf inschrijft.

Afstand, kosten en vertrek
-  Dinsdag t/m vrijdag: 3, 6 en 10 km € 3,00 

(incl. koff ie/thee), kinderen tot 12 jaar gratis 
(incl. waterijsje). Vertrek tussen 17.00-19.00 
uur.

-  Zaterdag/zondag: 15 km € 7,50 (incl. 1 con-
sumptiebon), 25 km € 12,50 (incl. lunch en 1 
consumptiebon), 40 km € 15,00 (incl. lunch 
en 2 consumptiebonnen). Vertrek vanaf 
07.00 uur.

www.wandelenhapert.nl

5-10 juli Wandelweek Hapert
Doe mee en steun de CliniClowns
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Realiseren zij zich dat als er geen verenigin-
gen meer zijn, er ook véél minder evenemen-
ten georganiseerd zullen worden? Door het 
Midzomerfestival hopen we een brug te slaan 
tussen de jeugd en het gilde.”

Borgers
Twee bands op het Midzomerfestival. De 
middag is gereserveerd voor ‘Borgers’: een 
familieband rondom Bertus Borgers. Lekkere 
muziek, beetje rustig, beetje blues, soul, rock. 
Muziek maken zit in de familie, daarin vinden 
zij elkaar. Als de familie op het podium staat, 
is het één groot feest. Een link met Hooge-
loon is er ook want Wouter Mollen speelt 
drums en die heeft zijn roots in Hoogeloon. 

Mooi om een keer voor ‘eigen volk’ te kunnen 
optreden. Ga er maar eens lekker voor zitten, 
pilsje in de hand. Voor, tussen en na de op-
tredens hoef je de muziek niet te missen: dj 
Tony Marcrony zal de honneurs waarnemen 
en ervoor zorgen dat de sfeer vrolijk blijft.

OfGeZatBand
De avond is gereserveerd voor OfGeZatBand, 
de feestband die eigenlijk geen introduc-
tie meer nodig heeft. Frontman Peter Bons 
schuift aan voor het gesprek. “Ik kende het 
Midzomerfestival niet maar van wat ik ervan 
hoor, is het één groot feest en dan komen wij 
graag langs om een bijdrage te leveren.” 

Hij scrollt even op de site, ziet de sfeer en 
krijgt er zin in. “Sowieso vinden wij optreden 
altijd leuk maar als de entourage er zo uitziet 
als bij het Midzomerfestival, dan begint het 
extra te kriebelen.” OfGeZatBand zal rond de 
klok van zeven het podium betreden en zij 
spelen alle succesnummers van de afgelo-
pen jaren. 

Kom gezellig langs op zondag 10 juli, de en-
tree is € 5,- voor alle 18+ers. Vanaf 14.00 uur 
is de poort van Gilde Sint Sebastiaan open en 
kun je genieten van muziek, een hapje, drank-
je en vooral héél veel sfeer en gezelligheid.

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

 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

De verenigingskrant activeert 
nieuwe leden én vrijwilligers

Verenigingen draaien weer op volle toeren, activiteiten zijn opgepakt en vrijwilligers 
weer actief. Bezoekers komen langs en de gezelligheid is terug. Tijd om vol goede 
moed naar de toekomst te kijken. Er is veel te vertellen over jullie vereniging en nu is 
het tijd om die ruimte te pakken.

Vandaar dat PC55, na de zomervakantie, een verenigingskrant uitbrengt. Hét podium 
om jóuw vereniging of stichting te presenteren. Door je vereniging te presenteren in de 
verenigingskrant werf je leden én vrijwilligers. 

Om aan de buitenwereld te laten zien hoe leuk, nuttig, fijn, belangrijk, gezellig en nodig 
jouw vereniging is, maken wij in september een verenigingskrant. Er is voor jullie club 
ruimte gereserveerd! Maak nu gebruik van het podium dat wij je bieden om je vereniging 
eens positief in the picture te zetten. Laat zien waar jullie voor staan, wat jullie te bieden 
hebben en vooral wat er bij jouw vereniging te halen valt. En dat is vaak meer dan je denkt. 

Vertel alles over de vereniging, die zoveel voor jullie betekent. Zijn nieuwe leden nodig? 
Zijn er activiteiten (zoals cursussen, workshops, kennismakingstrainingen of lezingen) 
die het lidmaatschap aantrekkelijk maken? Voor iedereen is, tegen een geringe vergoe-
ding, plaats in de verenigingskrant. Het sport- en cultuurseizoen staat begin september 
op het punt van beginnen. De verenigingskrant biedt de ideale aftrap. 

De verenigingskrant komt in het hart van PC55 en is uitneembaar (bewaarnummer) en 
verschijnt in week 36. Je kunt je vereniging of club aanmelden tot zondag 17 juli bij 
PC55. Voor alle informatie, mail naar jos@pc55.nl of bel 06-14533879.

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

VERMAAK

REUSEL - Hoe herken en voorkom je bab-
beltrucs en (digitale) oplichting en fraude? 
Dennis Kastelijn, wijkagent van de politie 
in Reusel-de Mierden, komt hierover op 
dinsdag 12 juli van 19.30 tot 21.00 uur een 
informatieavond verzorgen. 

Hij besteedt ook aandacht aan en geeft tips 
over inbraakpreventie en veiligheid op straat.
Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het inwinnen van advies.

Aanmelden
Deze interessante avond vindt plaats in de bi-
bliotheek van Reusel en is gratis toegankelijk.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via 
de agenda van Bibliotheek de Kempen of aan 
de balie van de bibliotheek aan het Kerkplein 
5 in Reusel. U bent van harte welkom.

www.bibliotheekdekempen.nl

Informatieavond politie 
in Bibliotheek Reusel
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BETONCENTRALE
HET PERFECTE BETONMENGSEL SNEL EN PRECIES GENOEG GELEVERD?

WIJ HELPEN U VERDER! 

Gestabiliseerd zand of het perfecte betonmengsel voor al uw kleine betonprojecten.
Flexibel, snel en altijd precies genoeg! 

Waarom het niet snel en makkelijk laten leveren?
Natuurlijk kan je jouw eigen beton maken voor het leggen van tegels
of het storten van een kleine betonoppervlakte. 
Maar waarom zou je niet kiezen voor een flexibele leverancier!
Precies het goede mengsel op locatie en altijd precies genoeg.

Bij Betonbesteld.nl kan je zelf jouw perfecte mengsel
af komen halen of wij komen het bezorgen!  

• Vandaag besteld, vandaag geleverd!
• Meerdere mengsels mogelijk!
• Flexibel en meedenkend!

E beton@roosgroep.nl  -  T+31 (0) 497 38 68 90

Inschrijven kofferbakverkoop 
LAGE MIERDE - Ondanks alle coronamaatregelen hadden we in 2021 een zeer suc-
cesvolle kofferbakverkoop 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 kofferbakverkoop 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 kofferbakverkoop 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 via: 

www.ambrosius.boerenkamp.com

VERMAAK

BLADEL - In het Bladelse was het de af-
gelopen twee jaar akelig stil in de laatste 
week van juli, wanneer het Totaalfestival 
normaal gaande is. Die tijden liggen ge-
lukkig achter ons. Markeer in uw agenda: 
van 26 tot en met 31 juli is het welbekende 
Totaalfestival terug van weggeweest. In 
PC55 warmen we u de komende weken op.

Deze week: het aanbod voor de ‘jonge’ festi-
valbezoeker! Vanaf donderdag is er een spe-
ciale plek op het festivalterrein om te chillen, 
te kijken naar coole tricks of je eigen moves 
te laten zien: een mini-ramp. Dus breng je 
skateboard, skeelers, of step. Als het maar 
rolt! En vergeet je helm niet.

Verder zijn er allerlei workshops. Op vrijdag-
middag vanaf 13.30 uur kun je aanschuiven 
bij de workshop ‘Create With Nature’ (alle 
leeftijden). Op zaterdagochtend om 11.00 uur 
zijn de allerkleinsten (0-6 jaar oud) welkom 
voor Oe-A-Ochtendgymnastiek. Mama’s, 
papa’s, oma’s en opa’s doen natuurlijk mee! 

Dan op zaterdagmiddag om 13.30 uur is er 
een workshop ‘Stage Combat’ (8+ jaar), waar 
je een ander kunt uitdagen voor een specta-
culair gevecht. Zonder geweld, maar mét veel 
spanning. 

Op zondag om 14.00 uur starten we met een 
energieke theatervoorstelling ‘Hap Uit Je Bed’ 
(4-8 jaar). Om 15.00 uur diezelfde dag kun je 
aansluiten bij de Wilde Wandeling (6+ jaar, 
met begeleider), een zoektocht in de natuur 
naar ingrediënten voor zalfjes, soep en krui-
denboter. Die boter kun je vervolgens eten 
op het brood uit de doorlopende broodbak-
workshop (alle leeftijden). Voor de workshops 

‘Stage Combat’ en de Wilde Wandeling kun je 
je vooraf aanmelding bij de Info Keet op het 
festivalterrein.

Ook buiten de workshops is er veel te bele-
ven voor kinderen: een enorme zandbak, wa-
terpret, schminken, en een speurtocht op het 
festivalterrein (doorlopend; start bij de Info 
Keet). Voor het volledige programma, neem 
een kijkje op de website: 

www.totaalfestival.nl

Totaalfestival, 
terug van weggeweest

EERSEL - Op zondag 10 juli wordt de twee-
de zomermiddag gehouden in de tuin van 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden in 
Eersel. Deze middag staat geheel in het 
teken van Vlaanderen en de Belgische 
Kempen. 

De landsgrens tussen Nederland en België 
loopt hier in onze regio midden door het 
mooie Kempenland. In feite is er één Kem-
penland en zo voelen we ons ook, maar in 
werkelijkheid ligt het anders sinds we ge-
scheiden zijn. De Tiendaagse Veldtocht in 
1831 maakte dat België in 1839 officieel afge-
scheiden werd van de Nederlanden.

In de tuin van het museum staat op zondag 
10 juli alles in het teken van Vlaanderen. Er is 
volop live muziek. Zo zal Anderszum uit Reu-
sel de gezellige meezingers spelen, welke 

hier in de grensstreek uit de jukeboxen schal-
den. Voormalige muziekgroep Houdoe komt 
na 30 jaar nog één keer bij elkaar om de alou-
de Kempische volksmuziek te spelen en voor 
te dragen. 

Verder is er het heerlijke Belgische museum-
bier, eten we de vermaarde Vlaamse worst 
met appelcompote en de Vlaamse friet met 
piccalilly, of zoals ze in Vlaanderen zeggen 
pickles. De dames van de kookclub bakken 
wafels met warme kersen en slagroom en er 
staat in het Smokkelkot een miniatuur Vlaam-
se kermis opgesteld. Wellicht komen we een 
Commies tegen die achter een smokkelaar 
aanzit met de pungel op zijn rug. 

Het wordt een super middag in de museum-
tuin. U bent van harte welkom van 13.00 tot 
17.00 uur en de entree is € 3,00.

Vlaamse middag in de tuin van het 
Kempenmuseum met live muziek, 
eten en drinken
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OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

3000m2

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

ZOMER
VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN-50%

-10%

-30%

-40%
-20%

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

BLADEL - Bijenvereniging St. Ambrosius 
Bladel stelt op zondag 10 juli haar bijenhal, 
van 11.00 tot 15.00 uur, open voor publiek. 
Ook de Weidevogelvereniging, VELT, de 
Uilenwerkgroep Bladel en de biologische 
boerderij van Gijs en Ivon Meijer zijn hier-
bij aanwezig. De bijenhal is gelegen aan de 
Bloemeneik, een zijstraat van de Bredase-
baan in Bladel. Ingang ter hoogte van de 
Egyptische Dijk en is herkenbaar aan de 
opgehangen vlag.

Dat het aantal insecten en weidevogels in 
de afgelopen tientallen jaren enorm in aantal 
is afgenomen is alom bekend. Ook het leef-
gebied van de honing- en de solitaire staat 
hierbij sterk onder druk. Gelukkig wordt dit 
de laatste jaren door onder meer de over-
heid maar ook door de gebruikers van land-
bouwgronden steeds meer onderkend. Meer 
land- en tuinbouwers gaan over op biolo-
gisch gebruik van deze gronden en zaaien 
akkerranden in met een mengsel van nectar 
houdende bloemen en kruiden. Terug naar 
vroegere tijden met bloemrijke akkers en wei-
landen. We zijn op de goede weg!

Dat doet ons als imkers veel plezier, maar niet 
alleen ons als imkers, ook anderen, boeren, 
burgers en buitenlui, kunnen hiervan genie-
ten. Wij, als imkervereniging St. Ambrosius, 
willen hieraan ons steentje bijdragen door 
het organiseren van een open dag waarin we 
graag, bij uw bezoek aan onze bijenhal, over 
onze hobby en wel en wee van onze bijen wil-
len vertellen.

Wij laten u zien hoe een bijenvolk in elkaar 
zit en als zodanig kan overleven. Wij laten u 
zien hoe imkers in vroegere tijden hun hobby 
uitvoerden door middel van korf imkeren. 
Een heus bijenvolk in een korf, hoe doen ze 
dat. Enkele leden van onze vereniging laten 
u het korfvlechten zien, zoals dat al honder-

den jaren gebruikelijk was en we laten u de 
moderne vorm van imkeren zien met o.a. 
koninginneteelt en de moderne middelen die 
hiervoor heden ten dage worden gebruikt. 
Genoeg te zien dus!

De eerste 100 bezoekers ontvangen een 
zakje met een divers bloemenmengsel om 
thuis zelf te zaaien. Hierbij kunt u dan zien 
welke insecten uw tuin bezoeken. Eén van 
onze leden vertelt u nog wat je o.a. uit en van 
bijenwas en propolis kunt maken (kaarsen, 
zalfjes etc.). En uiteraard kunt u echte Blaalse 
honing proeven. Deze zal ook te koop zijn.

Verder willen enkele leden van VELT (Vereni-
ging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) u 
bijpraten over ecologisch tuinieren. Hoe doe 
je dat? VELT heeft onze vereniging vorig jaar 
1000 bloembollen ter beschikking gesteld. 
Helaas zijn die momenteel grotendeels uitge-
bloeid, anders kon u nog genieten van deze 
bloemenpracht. 

Ook de Weidevogelvereniging uit Reusel 
heeft toegezegd (weer) present te zijn. Want 
ook de weidevogel verdient ons aller aan-
dacht. Helaas neemt de verscheidenheid 
hiervan nog steeds af. Zij vertellen u waarom 
dit zo is en wat eraan gedaan kan worden.

Verder hebben we de Uilenwerkgroep Bladel 
uitgenodigd en zij vertellen u graag over het 
wel en wee van alle hier voorkomende uilen-
soorten en hoe we die nu en in de toekomst 
kunnen ondersteunen.

Volop in het nieuws is tegenwoordig de 
CO2-uitstoot en wat dat voor onze boeren 
in de toekomst gaat betekenen. Daarom zijn 
wij verheugd dat Gijs en Ivon van biologische 
boerderij Meijer komen vertellen hoe zij de 
toekomst van de agrariërs hierin zien en wat 
er in hun ogen zou moeten gebeuren. Niet al-
leen maar een rücksichloze reductie van de 
veestapel maar een wezenlijk ander gebruik 
van landbouwgronden. 

Als bijenvereniging St. Ambrosius zijn wij ver-
eerd dat alle genoemde partijen deel willen 
nemen aan onze open dag. We hebben na-
melijk allemaal een bepaalde verbinding met 
elkaar. Het kan op deze manier voor u maar 
zeker ook voor uw kinderen een leerzaam 
dagje worden. Voor alle kinderen hebben we 
een leuke kleurplaat!

Al met al zal een bezoek aan onze bijenhal op 
zondag 10 juli een leuke en leerzame ervaring 
zijn. De entree en het parkeren zijn gratis. Er 
staat koff ie met iets lekkers voor u klaar en 
een bekertje ranja voor de kinderen. De open 
dag duurt van 11.00 tot 15.00 uur. 

Tot slot willen we alle mensen bedanken voor 
de steun die we de afgelopen jaren bij diver-
se acties hebben mogen ontvangen. U draagt 
ons een warm hart toe!

Zondag 10 juli open imkerijdag 
bijenvereniging St. Ambrosius Bladel

EERSEL - Op dins-
dag 19 juli is er een 
Grensparkwandeling 
in Eersel. Plaats van 
inschrijving: vanaf 
08.00 tot 14.00 uur 
kantine AV DES, 
Sportpark De Die-
prijt, Postelseweg 74 
in Eersel. Doe mee en 
kies een rondje!

Route A (7 km), route B (5 km) en route C (6 
km). Je bepaalt zelf welk rondje je eerst doet 
en of er nog een volgt. Totaal kun je 18 km 
wandelen. De start is steeds bij de kantine 
van AV DES en op het eind kom je weer terug 
waar koff ie/thee, soep en een broodje klaar 
staat. De routes zijn uitgepijld.

Kosten: € 1,50 voor bondsleden; € 3,00 voor 
niet-bondsleden en kinderen t/m 12 jaar gratis 
(sticker inbegrepen). Info: 0031 (0)6 44738786.

Grenspark-
wandeling 
Eersel
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Wel of geen open kist bij 
het afscheid?
Door Arie van den Berk

"We willen graag dat iedereen mama kan zien bij haar  
afscheid. Zo is ze er nog een beetje bij." Een verzoek om 
een afscheid met een open kist krijgen we tegenwoordig 
wat vaker dan vroeger. Het is weer een enorme stap voor-
waarts in de strijd tegen de laatste restjes van het taboe 
rondom de dood. 

Zichtbaarheid
Speelde de dood zich vroeger vooral af achter gesloten  
deuren, tegenwoordig delen we zoveel meer rondom het 
overlijden en het afscheid. Toegankelijk, open en samen. 
Steeds meer mensen nemen op een zo persoonlijke mogelijk 
wijze afscheid van hun overleden dierbare. De uitvaart wordt 
tot in de puntjes verzorgd met veel herkenbare elementen. En 
nu dus ook met de zichtbare aanwezigheid van de overleden 
dierbare, zoals dat in diverse andere culturen gebruikelijk is.

Open kist
Het sluiten van de kist is een zeer moeilijk moment voor vele nabestaanden. Het is begrijpelijk 
dat mensen dit onherroepelijke afscheid zo lang mogelijk willen uitstellen, bijvoorbeeld door 
een afscheid met een open kist. Daarnaast voelt het voor velen persoonlijker om naar de mens 
te kijken in plaats van naar een gesloten deksel. 

Reacties
Deze keuze heeft meestal niet de voorkeur van alle gasten, die aanwezig zijn bij het afscheid. 
Mensen kunnen schrikken als de overleden dierbare is veranderd of kunnen wat minder  
vertrouwd zijn bij de aanblik van een overledene. Onlangs maakten we nog mee dat iemand 
niet naar binnen wilde, toen ze hoorde dat de overledene zichtbaar zou zijn.

Ruimte voor eigen beleving
Ons advies is om de wens van uw overleden dierbare te volgen bij elke keuze die u maakt 
rondom het afscheid. Als u die wens niet kent, volgt u uw hart, in de geest van uw overleden 
dierbare. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze als u dat wenst en zorgen dat alles 
goed verloopt. 

Zo zullen wij de gasten inlichten voordat zij de ceremonie betreden, wanneer u kiest voor een 
open kist. Wij zullen gasten die daar moeite mee hebben waar mogelijk een plaatsje adviseren 
met beperkter of geen zicht op de overledene. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zo veel 
mogelijk de ruimte krijgt om het afscheid zo te beleven, zoals hij of zij dat wil. 

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

REUSEL - Op zondag 3 juli sluit Jong Bis-
dom Den Bosch het studie- en werkjaar af 
met een speciale editie van het tuinfeest, 
genaamd: JBDB TuinFesta!

We sluiten het studie- en werkjaar af, maar 
tegelijkertijd is er een kick-off voor dé We-
reldjongerendagen (WJD) in Lissabon, Por-
tugal die in de zomer van 2023 plaatsvinden. 
Eén ding is zeker, Jong Bisdom Den Bosch 
gaat daar naar toe en jij mag er deel van uit 
maken! Onze reis naar de WJD in Lissabon 
staat in ieder geval open vanaf 16 jaar, maar 
alle tieners en jongeren (12-35 jaar) binnen 
(en buiten) het bisdom van ’s-Hertogenbosch 
zijn welkom op zondag 3 juli in Reusel.

JBDB Viert
In het voorjaar van 2022 is Jong Bisdom Den 
Bosch begonnen met ‘JBDB Viert’: meevieren 
tijdens de zondagsmis in de verschillende 
parochies van ons bisdom. Reden hiervoor is 
om onze zichtbaarheid lokaal te vergroten en 
jou deel uit te laten maken van een grotere 
geloofsgemeenschap. JBDB Tuinfesta begint 
daarom met JBDB Viert in de Sint Clemen-
sparochie in Reusel. De eucharistieviering 
begint om 09.30 uur in de Sint Clemenskerk, 
Kerkstraat 1. Aansluitend is er koffie, thee en 
iets lekkers in de prachtige tuin.

WJD Kick-Off
“De Wereldjongerendagen is één groot feest 
van ontmoeting, herkenning, geloof en voor-
al jezelf mogen zijn. Een ervaring die je mee 
moet maken, omdat het laat zien dat de we-
reldkerk jong, enthousiast en vol vreugde 
is!” In de eerste week van augustus 2023 
vinden de internationale Wereldjongerenda-
gen plaats in Lissabon en Jong Bisdom Den 
Bosch biedt een reis daar naar toe aan. Een 
unieke kans om te ervaren dat de wereldkerk 
jong, enthousiast en vol vreugde is. Ga mee 
en ervaar het zelf! 

Tijdens JBDB TuinFesta zoeken we natuurlijk 
alvast de Portugese sferen op. Festa betekent 
namelijk feest in het Portugees. Je krijgt alle 
ins & outs te horen – die er tot dusver zijn 
– over deze reis én je kunt je alvast voorin-
schrijven, zodat je helemaal (als één van de 
eerste) op de hoogte blijft!

Programma
- 09.30 uur: Eucharistieviering
- 10.30 uur: koffie/thee met parochianen
- 11.00 uur: WJD Kick-Off
- 11.30 uur: Alleskunner/Allesweter
- 13.30 uur: lunch
- 15.30 uur: einde

Zondag 3 juli JBDB TuinFesta

Vorige week 
dinsdag heb-
ben de vrijwilli-
gers van Kem-
p e n m u s e u m 
de Acht Zalig-
heden in Eer-

sel een Predicaat Bewijs van Verdienste 
ontvangen. Loco-burgemeester Léon Kox 
reikte de onderscheiding uit. Joke en Toon 
van den Akker mochten namens de vrijwil-
ligers het Predicaat in ontvangst nemen.

Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich dage-
lijks in voor het Kempenmuseum; van re-

ceptionist tot koffiedame, van bestuurder tot 
ICT-er en van tuinman tot timmerman. De 
vrijwilligers zijn onmisbaar. 

Met elkaar zorgen ze ervoor dat lokaal erf-
goed bewaard wordt en betekenis krijgt voor 
velen. Iets om trots op te zijn!

Het Predicaat Bewijs van Verdienste ken-
nen we toe als een blijk van waardering en 
dankbaarheid. Dit voor zeer bijzondere ver-
diensten of prestaties voor de gemeenschap 
van de gemeente Eersel op sociaal of cultu-
reel gebied, op sportgebied of een ander ge-
meentelijk terrein.

Predicaat Bewijs van Verdienste 
voor vrijwilligers Kempenmuseum

Markt 4, Hapert

Te bestellen 
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 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Maastrichterweg 19, Valkenswaard     |     040 - 207 90 00     |     valkenswaard@veldsink.nl     |     veldsink.nl 

   Hypotheken    |  
  Verzekeringen   |  

  Pensioenen   |  
  Betalen   |  

  Sparen  

  Informatieavond: 
12 juli vanaf 
19.00 uur zaal De 
Wekker in Reusel   

 Schrijf je nu in voor de gratis 
informatieavond! Bel 040-207 9000 
   Op een informele wijze met korte 
presentaties krijg je meer inzicht in de 
aandachtspunten bij de aankoop van 
een woning. Dit vanuit verschillende 
invalshoeken met medewerking van notaris 
Maarten Rijntjes en Revast Makelaardij. 

 Waar let je op bij het kopen van 
een huis?  
   Ook dan zijn we er voor jou. 

 Waar let je op bij het kopen van 
een huis? 
   Ook dan zijn we er voor jou. 

20220622123527_4415.adpro.indd   1 6/22/2022   12:35:43 PM

REUSEL - Op 17 juli geeft Harmonie Con-
cordia een openluchtconcert in het park 
aan de Kerkstraat in Reusel ter afsluiting 
van het muzikale seizoen. Voordat ieder-
een met vakantie gaat wil de harmonie nog 
een mooi optreden verzorgen onder de 
toepasselijke naam: ‘Ûtblaozen in ‘t park’.

Het wordt een bijzonder en gevarieerd concert 
met meerdere gastoptredens van muziekgezel-

schappen uit de Kempen. Het Deken van der 
Weepark aan de Kerkstraat wordt op deze zon-
dagmiddag omgetoverd tot een gezellig terras 
met een podium voor de artiesten. Onder de 
bomen van het park en onder het genot van 
een hapje of een drankje kun je genieten van 4 
zeer verschillende muziekgezelschappen. 

Het programma zal er als volgt uitzien:
- 12.30-13.30 uur: Harmonie Concordia Reusel

-  13.45-14.45 uur: South East Bigband Val-
kenswaard

- 15.00-16.00 uur: De Helaasheid Valkenswaard
- 16.00-18.00 uur: Begunje Westerhoven
 
Met medewerking van het weer belooft het een 
mooie, muzikale middag te worden voor de 
muziekliefhebber maar ook voor de toevallige 
passant die gewoon even van de sfeer wil ge-
nieten. Toegang is gratis en iedereen is welkom.

Openluchtconcert ‘Ûtblaozen in ’t park’

EERSEL - Muziekvereniging De Goede Hoop 
heeft vorige week weer de jaarlijkse instru-
mentworkshop gegeven voor de kinderen 
uit groep 4 van de Eerselse basisscholen 
Wereldwijs, Jacobus en ‘t Busseltje. Alle 
kinderen maakten tijdens deze Toeterroute 
kennis met de verschillende instrumenten 
die in een harmonie voorkomen. 

Muzikanten van De Goede Hoop vertelden 
in het kort wat over hun blaasinstrument. Er 
werd uitgelegd hoe je op het instrument moet 
spelen en verschillende tonen kan krijgen. 
Vervolgens mochten alle kinderen ook zelf 
op het instrument spelen. Daarnaast was er 
een workshop voor het slagwerk. De kinderen 
kregen uitleg over verschillende slagwerkin-
strumenten en gingen zelf ook letterlijk aan de 
slag. Muziekvereniging De Goede Hoop wil op 
deze manier kinderen enthousiast maken voor 
het spelen van een muziekinstrument. 

Muziekopleidingen bij De Goede Hoop
Heb je de smaak te pakken gekregen tijdens 
de Toeterroute? Zet dan je eerste stappen 
op het muzikale pad bij muziekvereniging 
De Goede Hoop. Bij het Flierefluiten leer je 
verschillende ritmes, maatsoorten en een 
beetje noten lezen, waarbij de nadruk ligt op 
zélf muziek maken. Je bent van harte welkom 
voor een gratis proefles. Ben je meteen ge-
interesseerd geraakt in slagwerk, dan kun je 
ook daar proeflessen in volgen. 

Voor meer informatie of aanmelden, kun je 
een mail sturen naar secretariaat@degoe-
dehoop.info. Of loop tijdens onze repetitie op 
maandagavond een keer binnen bij De Mu-
zenval in Eersel. We horen graag van je!

Toeterroute 
De Goede Hoop
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In het dorp Bladersel ging alles rustig zijn 
gangetje. Er was vertrouwen in de mensen 
die verantwoordelijkheid droegen. Er was 
voldoende zekerheid en ontspanning. Er 
was een harmonie, een voetbalclub, korf-
bal voor de meisjes, een vereniging van de 
boeren en een vereniging van de arbeiders.  
Toen er werkloosheid dreigde nam de  
burgemeester en zijn wethouders de  
beslissing om bedrijven aan te trekken.  
Er kwam een industrieterrein en de nostal-
gische markt moest stadse allures krijgen. 
De kiosk waar de harmonie in de zomer 
voor mooie en gezellige uitvoeringen 
zorgde, moest wijken. De mensen keken 
verwonderd naar deze ingreep. De burger-
vader kreeg gelijk, er kwam werkgelegen-
heid en er kwam beter onderwijs. Bladersel 
groeide mee in de vaart der volkeren.

En nu is het zo ver dat het gemeen-
schapshuis een visitekaartje voor het 
dorp moet worden. Het gemeentebestuur 
huurde daarvoor de beste specialisten van 
het land in. De burgers kregen de mooiste 
animaties te zien. Zo zal er de toekomst 
van Bladersel uitzien. De oudere mensen 
weten het: je moet met de tijd mee maar 
het oude roept toch nog emotie op. Het 
was zo gezellig vroeger.

Het volgende object van aanpassing was 
het sportpark en zijn omgeving. Na een 
jaar of zestig moet ook dat aan de eisen 
van de tijd worden aangepast. Er komt veel 
volk van buiten dus ook dat moet pico bello 
in orde zijn. 

Voetbalvereniging WDB (Weg Dien Bal) 
had met de eigen leden een kantine, een 
bestuurskamer, het secretariaat, een  
tribune en kleedlokalen gebouwd. Daar-
mee was er een band tussen sportpark en 
zijn gebruikers. De WDB-ers waren trots 
op hun zelf ingericht sportpark. Het was 
een stukje “thuis” voor hen geworden waar 
men graag vertoefde. WDB werd groter en 
kon blijkbaar heel goed voldoen aan de 
eisen die haar leden stelden. Er waren ook 
voldoende mensen die op vrijwillige basis 
de vereniging in haar bloei begeleidde. 

Toen kwam het plan voor verandering,  
aanpassing aan de moderne tijd. Het  
gemeentebestuur van Bladersel had in al 
haar wijsheid alweer ’s lands beste speci-
alisten ingehuurd om dit plan te ontwikke-
len. Met veel enthousiasme werden de uit-
komsten van de studie gepresenteerd aan 
de betrokkenen. Alle opstallen moeten plat 
en vervangen door iets moderns, terreinen 
overzichtelijk op een rijtje. 

Maar ook de mensen van WDB zijn ge-
groeid in de vaart der volkeren. Zij hebben 
duidelijk voor ogen wat er met hun sport-
park moet gebeuren. WDB weet dat er een 
hechte band is tussen de leden en de door 
hen gerealiseerde bebouwing. Afbreken wat 
zij met veel inzet hebben gerealiseerd? Dat 
kan toch niet waar zijn. Waarom moet iets 
weg waar men nog steeds apetrots op is?  
Daar heeft WDB zeker niet om gevraagd. 

De beste specialisten van het land zullen 
vast en zeker een goed doordacht en func-
tioneel plan hebben voorgelegd. Maar ja, 
toch weet de gebruiker tegenwoordig het 
beste wat er mankeert aan het geheel, zoals 
die ook weet wat de heiligdommen zijn van 
een vereniging. De emotionele waarde kan 
wel eens belangrijker zijn voor de accep- 
tatie van plannen dan de functionele.

Dick Bos

Bladersel

column

REUSEL - Na 9 jaar neemt Korf-
balvereniging Rosolo uit Reu-
sel afscheid van hoofdsponsor 
Oogwereld. In 2013 werd door 
Oogwereld het contract gete-
kend om zich te verbinden aan 
Rosolo als hoofdsponsor voor 
de duur van 3 jaar. 

De samenwerking verliep bijzonder prettig, 
waardoor Oogwereld en Rosolo het contract 

in 2016 verlengd hebben en daarna nog een 
keer in 2019. In al die jaren heeft Rosolo de 
naam van Oogwereld meerdere malen positief 
in het nieuws kunnen brengen door het beha-
len van het Nederlands kampioenschap door 
zowel het 1e als het 2e team van de selectie.

Rosolo bedankt Oogwereld voor de sponso-
ring en de fijne samenwerking van de afgelo-
pen 9 jaar en wenst Oogwereld veel succes 
in de toekomst.

Rosolo neemt afscheid van 
hoofdsponsor Oogwereld

EERSEL - Na ruim 30 jaar 
heeft het KW-Café beslo-
ten te stoppen met haar 
activiteiten. In het komend 
seizoen zal, samen met de 
vaste trouwe bezoekers 
en de sponsoren, het Café 

op een feestelijke wijze worden gesloten.

18 november 1992. De eerste avond van het 
Kunst&Wetenschap-Café, een initiatief van 
Frans van Alebeek, Paul van Poppel en Paul 
Rademaker (†), met als gasten Prof. dr. H. Ca-
simir en Herman de Coninck over Inspiratie 
in de Wetenschap en de Kunst, vond plaats 
in Café De Honingraad aan de Kerkstraat 
in Eersel. Het was een succes en de start 
van een lange reeks mooie, inspirerende  
KW-Café avonden. 

Het KW-Café werd in de loop van de jaren 
steeds professioneler: een heuse programma- 
commissie, een secretariaat, eigen website, 
posters en flyers, én de bezoekersaantallen 
namen behoorlijk toe. Het KW-Café verhuis-
de van de Honingraad, via het Vierspan naar 
De Muzenval. Ook werden onder andere 
avonden georganiseerd in het Pius X-Colle-
ge in Bladel, Rythovius College in Eersel, het 

Ploeggebouw in Bergeijk en de Sint-Lam-
bertuskerk in Vessem. Daarnaast werden 
sinds 2012 jongeren bij de organisatie van het 
succesvolle KW-College ondersteund. En de 
sprekers? Die wilden vaak heel graag naar 
Eersel komen: ‘Het is een eer om gastspreker 
te zijn bij het KW-Café’.

Het KW-Café kijkt terug op een prachtige 
historie met memorabele avonden. Toch is, 
nèt voor de uitbraak van de corona-pande-
mie, besloten dat het tijd is voor jong bloed, 
een nieuwe generatie, een nieuwe vorm, een 
nieuwe kans en daarom te stoppen met het 
KW-Café. Door de pandemie is het definitieve 
einde nog een beetje uitgesteld, maar nu is 
het dan zover. Het KW-Café stopt. 

Vanzelfsprekend zal de, in die 30 jaar, opge-
dane kennis en kunde ter beschikking wor-
den gesteld aan nieuwe initiatieven, om het 
culturele klimaat in de Kempen te ondersteu-
nen. In dit kader wordt u geattendeerd op een 
avond die de VU en de Bibliotheek samen or-
ganiseren op 21 september in De Muzenval, 
met als gast onder andere Nelleke Noorder-
vliet.

Meer informatie over het KW-Café is terug te 
vinden op 

www.kw-cafe.nl

Het KW-Café stopt!
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GA JIJ BINNENKORT 
JE WONING VERKOPEN 
OF VERHUREN?

NEEM PERSOONLIJK CONTACT
OP MET EEN ERKEND SPECIALST

Wist je dat het dan verplicht is om in het bezit te zijn van 
een gecertificeerd energielabel?  Meer info vind je op:

   WWW.ENERGIELABELSBRABANT.NL 

+31 (0)6 15 88 46 85
info@energielabelsbrabant.nl

VOORDELEN VAN EEN ENERGIELABEL:

        Energiebesparende mogelijkheden worden helder inzichtelijk

        De woning wordt meer waard dankzij een hoger energielabel

        Bewoners ervaren meer woonplezier door lagere maandlasten
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Door Renate Pijnenburg

REGIO - Wandelliefhebbers opgelet: in de 
maanden juli en augustus hoef je je geen 
enkele dinsdag te vervelen. Op acht ver-
schillende locaties worden prachtige wan-
delingen uitgezet. De zogenaamde Grens-
parkwandelingen in de dorpen Mol, Lommel, 
Bergeijk, Valkenswaard, Eersel, Bladel, 
Luyksgestel en Reusel kun je verschillende 
afstanden lopen. Bert Nouwens is betrokken 
bij de wandeling in Bladel en hij vertelt over 
de geschiedenis van het evenement dat dit 
jaar het 25-jarig jubileum viert. 

Geschiedenis
“Eigenlijk moeten we voor de geschiedenis 
nog verder terug in de tijd”, meldt Bert. “In 1968 
werd voor het eerst een serie Grensparkwan-
delingen georganiseerd. Toen in vijf dorpen en 
met steeds groter wordend succes en aantal 
deelnemers. In 1993 werd het 25-jarig bestaan 
gevierd, maar dat jaar werd de organisatie op-
geheven. In 1995 was er een herstart en sloten 
zich nog meer dorpen aan. Bladel, Reusel en 
Valkenswaard zijn later bij de organisatie ge-
komen. Inmiddels zitten we dus voor de twee-
de keer aan een 25-jarig jubileum, al moeten 
we toegeven dat we door de omstandigheden 
nu twee jaar ‘te laat’ zijn. De wereld zat een 
poosje op slot en onze organisatie dus ook.”

Succes
De Grensparkwandelingen worden steeds 
populairder. “Ik hou een lijstje bij want ik ben 
nogal van de cijfertjes”, lacht Bert. “We zijn 
gegroeid van 1.000 naar 5.000 deelnemers. 
Niet dat alle deelnemers aan alle wande-
lingen meedoen maar in totaal zijn we met 
veel. Ik begrijp het ook wel: we wonen in een 

prachtige regio waar het heerlijk wandelen 
is. Steeds meer mensen nemen het wande-
len op en genieten van de omgeving. Er zijn 
geen cijfers van maar ik vermoed dat er ook 
veel toeristen zich inschrijven. Vroeger wilde 
ik nog wel eens flyers onder de ruitenwissers 
van de geparkeerde auto’s op de verschillen-
de vakantieparken gaan steken. Daar ben ik 
mee gestopt maar volgens mij heeft het altijd 
wel geholpen om de naamsbekendheid van 
het evenement te vergroten.”

Routes
De routes die gelopen kunnen worden, vari-
eren in afstand van 5 tot 23 kilometer. “Soms 
wordt er in lussen gelopen en is het aan de 
deelnemers om één of meerdere lussen te 
lopen. Meestal kun je vanaf 08.00 uur star-
ten en alle routes staan uitgepijld. Via een 
QR-code kun je de route digitaal volgen en 
daarmee is verdwalen bijna niet mogelijk. Ei-
genlijk voeren alle routes door de bossen en 
over de heide; zelden gaan we de dorpen in. 
Gewoon omdat dat minder fijn loopt. De bos-
sen zijn hier in de omgeving prima toeganke-
lijk en sommige routes zijn ook nog geschikt 
voor minder validen of kinderwagens. 

Catering
In het dorp waar de wandeling plaatsvindt, 
is de lokale loopvereniging verantwoordelijk 
voor de routes en alles wat er verder bij komt 
kijken. “Wij – van No-Limits – hebben het geluk 
dat we zelf aan catering niets hoeven te rege-
len”, vertelt Bert. “Wij starten en eindigen bij 
De Tipmast en daar kun je zelf voor je drankje 
zorgen. Voorheen regelden we het wel maar 
door gebrek aan vrijwilligers zijn we daarmee 
gestopt. Op elke locatie kan het anders gere-
geld zijn maar altijd is er de mogelijkheid om 

onderweg een kop koff ie te nemen.”

Info
Wie mee wil doen aan de Grensparkwande-
lingen is welkom. Deelname kost € 1,50 voor 
leden van een wandelvereniging en € 3,- voor 
niet-leden. Meer info vind je op: www.face-
book.com/grensparkwandelingen. En in de 
brochure van de wandelbond (www.wandel-
bond.nl) vind je de wandelingen ook terug. 

Lekker lopen, ondertussen buurten, nieuwe 
plekken ontdekken en sportief bezig zijn: 

redenen genoeg om mee te doen aan één of 
meer Grensparkwandelingen dit jaar.

25 jaar Grensparkwandelingen
Op de mooiste plekken van de regio lopen, buurten en genieten

Overzicht Grensparkwandelingen
• 5 juli: Lommel
• 12 juli: Valkenswaard
• 19 juli: Eersel
• 26 juli Bergeijk
• 2 augustus: Luyksgestel
• 9 augustus: Bladel
• 16 augustus: Mol
• 23 augustus: Reusel

25 jaar gemeente Bladel én
20 jaar 

Zorgboerderij de Hooiberg!
Dát vraagt om een feestje…

Op zondag 10 juli willen wij dit dan ook 
uitbundig gaan vieren!

Wij starten deze dag om 12.00 uur en 
sluiten af om 17.00 uur.

U bent van harte welkom, zowel jong als 
oud, om deel te nemen aan Oudhollandse 
spelletjes, springkussens en uiteraard 
wordt er gezorgd voor een hapje en een 
drankje… Kom jij ook?

We zien je graag bij ons op 
Latestraat 13 in Netersel
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REGIO - Oude 
verhalen vor-
men een leven-
dig onderdeel 
van ons erf-
goed. Dat die 

verhalen ook kinderen aan kunnen spreken 
werd duidelijk op 11 juni. Na de inleidingen 
van Akke de Vries en Ineke Strouken vori-
ge maand volgde nu een buitenprogram-
ma in de reeks koffie-ochtenden. Kinderen 
uit Vessem, Middelbeers, Oostelbeers en 
Hoogeloon stonden te trappelen om op 
pad te gaan.

Wie koffie gaat drinken bij De Spekdonken 
kan de tekeningen van de kinderen mis-
schien nog zien hangen. Ze waren goed 
voorbereid door het verhaal van Marie José 
Mijs. Zij woont vlakbij de plek langs de Klei-
ne Beerze, waar De Apenboer geleefd heeft. 
Aan de muur van haar gastvrije boerenter-
ras hangt een portret van Sjef van Dun, ‘De 
Apenboer’. Hoe het kwam dat hij zo genoemd 
werd weten de kinderen nu wel te vertellen.

Wie was Sjef van Dun?
Na zijn leven als textielfabrikant in Goirle 
vaarwel gezegd te hebben, vestigde Sjef van 
Dun zich in een eenvoudig verblijf op de flank 
van het beekdal van de Kleine Beerze. Dat 
was vlakbij Vessem. Sjef was graag in de na-
tuur en hij woonde daar met zijn dieren. Met 
zijn markante verschijning, grijze baard en 
rode pet en zijn bijzondere levenswijze was 
hij een bekend figuur in de omgeving. Omdat 
hij zo van dieren hield brachten de mensen 
verweesde aapjes bij hem onder. Sjef zei 
nooit nee tegen dieren. De aanwezigheid 
van zijn (uiteindelijk 14) apen leverde tallo-
ze anekdotes op die door de ouders van het 
jonge publiek nog altijd herkenbaar bleken. 

Op verkenning
Lang genoeg stil gezeten, we gaan op pad! 
Samen met Monique en Ria trok de hele stoet 
naar buiten. De kinderen renden alvast voor-
uit, op zoek naar de apenstreken, die in het 
veld verstopt zaten. Met die aanwijzingen 
konden ze vraagjes beantwoorden en een 

prijsje verdienen. Intussen konden de ou-
ders van het afwisselende beekdallandschap 
genieten en de kleinschaligheid van de his-
torische hooilandjes ervaren. De zwaai van 
de zeis heen en terug was bepalend voor de 
breedte van de perceeltjes…andere tijden!

Aha!
Terug op het boerenterras konden de kinde-
ren hun inspiratie kwijt op grote tekenvellen. 
De ouders werden verleid om hun belangstel-
ling voor erfgoed te beschrijven. Daar kwa-
men verrassende antwoorden uit. Zoals voor 
de een de talloze pijpenkopjes op een akker 
nieuwsgierigheid opwekken naar vroegere 
bewoners, zo weet een ander te vertellen dat 
de route over de Broekstraat nog altijd aan-
geduid wordt als ‘langs d’n aopenboer’. Voor-
af wist nog niet iedereen te vertellen waar die 
naam vandaan kwam: een aha momentje!

Perspectief
De kracht van erfgoed is de verbinding met 
de plek en met onze eigen historie. Dat unie-
ke verhaal uitdragen en beleefbaar maken 
kan verrassende mogelijkheden opleveren. 
Lokale ondernemers ontdekken nieuw per-
spectief in de kracht van het eigen erfgoed en 
verbinden hun onderneming aan een lokale 
held of een gebeurtenis. Laat je erfgoed voor 
je werken, dat geeft het beekdal kleur.

Volgende Kleine Beerze Koffieochtend
Het thema voor de volgende koffieochtenden 
is ‘landschap als onderlegger voor initiatie-
ven’. We gaan kijken hoe het beekdal in elkaar 
steekt en welke structuren daarin herkenbaar 
zijn. Hoe kunnen we die structuren benut-
ten Hoe kunnen we die structuren benutten 
en versterken met nieuwe initiatieven? Hoe 
en waar zouden die dan passen? Iedereen 
met belangstelling voor de ontwikkelingen 
in het beekdal van de Kleine Beerze is weer 
van harte welkom. Datum en tijd: zaterdag 17 
september, 10.00 uur. Locatie: De Eikehoef op 
landgoed Baest in Oost-, West-, en Middel-
beers. Meer weten: 

www.levendebeerze.nl/
verhalen-uit-de-streek

In de sporen van 
De Apenboer
Kleine Beerze Koffieochtenden zoekt de kracht van erfgoed en verhalen

Foto: M. Leesberg

JOUW 
ADVERTENTIE 

ZICHTBAAR  
IN DE GEHELE 

KEMPEN?

De Hint
Eyckelbergh

PC55

Laat jouw advertentie 
doorplaatsen van De Hint in 
Eersel naar PC55 in Bladel en 
Eyckelbergh in Bergeijk en je 
bereikt iedereen van Reusel 
tot Borkel en Schaft en van 

Vessem tot aan de Weebosch.

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:
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HAPERT - Tour- en wielerclub Hapert is 
opgericht in 1981 en heeft momenteel 140 
leden. Sinds dit voorjaar rijden de leden, 
mede dankzij een zestal sponsors, weer in 
een modern goed zichtbaar wielertenue. U 
zult ze ongetwijfeld regelmatig op wegen 
en fietspaden tegenkomen.

TWC Hapert is erg blij met de sponsors, en 
zeker met VDL die alle vele jaren hoofdspon-
sor is. Maar om de club te kunnen laten flore-
ren zijn ook de kleine sponsors van groot be-
lang. Het uitdragen van de sponsors gebeurt  
op  evenementen en op de websites van 
TWC Hapert (www.twchapert.nl) en van de 
ATB classic Scherpenheuvel-Hapert (www.
atbclassic.nl).

Het topevenement van TWC Hapert is het 
jaarlijks terugkeren van de ATB tocht Scher-
penheuvel-Hapert met altijd een kleine 2000 
deelnemers uit het hele land en België. Er 
wordt gestart op het plein voor de Basiliek 
van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, 
om na 100 km te finishen (dit jaar voor het 
eerst) in de Sint-Serverinuskerk in Hapert. 
Onderdeel van MFA Hapert, van altaar tot al-
taar dus! De tocht wordt ieder jaar gereden 
op de laatste zondag van oktober, dit jaar de 
30e. TWC Hapert is altijd op zoek naar spon-
sors voor dit schitterende evenement, wat al-
tijd op veel deelnemers, supporters en bezoe-
kers kan rekenen. Neem gerust contact met 
ons op via info@twchapert.nl

Naast een grote clubtoerfietsers zijn er ook 
een groot aantal leden liefhebber om eropuit 
te trekken met de ATB (All terrain Bike) of op 
de gravelbike. Zij rijden op de aangeven rou-

tes door de Kempen en doen mee aan club-
evenementen met tochten op diverse locaties 
in Nederland en in het buitenland. Sinds kort 
worden er ook regelmatig  graveltochten  ge-
organiseerd. Een klein voorbeeld van de eve-
nementen die jaarlijks worden georganiseerd 
zijn:
- Meerdaagse met de racefiets (in buitenland)
- Meerdaagse met de ATB (in buitenland)
- ATB clinics
-  Combinatie clubritten met zowel de MTB, 

gravelbike als de racefiets
- Fiets-trein-fiets rit
- Opening- en sluitingsrit
-  Clubdag

Deze evenementen worden georganiseerd 
buiten de standaard-clubritten. Op dinsdag- 
en donderdagavond wordt er in de zomer-
maanden een vaste ronde gefietst in twee 
groepen. Ook kan men aansluiten op de 
woensdag- en/of zaterdagmiddag. Op zon-
dagochtend is er ook een clubrit. U ziet TWC 
Hapert is een vereniging voor de fietsliefheb-
ber. Er is altijd wel een groep die bij je past, 
zowel op de race-, ATB of gravelfiets. Buiten 
het fietsen is TWC ook een club waar contact 
met elkaar erg belangrijk is en er ook tijd en 
de mogelijkheid wordt geboden voor gezellig 
samen zijn met een hapje en een drankje. 

Nieuwe leden
De club is altijd op zoek naar nieuwe leden. 
Over een gemiddelde leeftijd van onze leden 
praten we niet maar deze kan een beetje naar 
beneden. We zijn nadrukkelijk geen jeugd-
vereniging omdat we niet beschikken over 
trainers en niet de gelegenheid hebben om 
jonge renners op te leiden. Daarvoor verwij-
zen we graag naar collega-verenigingen in 
de omgeving. We mikken een beetje op de 
doelgroep dertigers, veertigers die niet meer 

voetballen maar toch in teamverband willen 
blijven sporten. Wielrennen is op zich natuur-
lijk een individuele sport maar we gaan altijd 
met een groep fietsen. Dus het teamgevoel is 
er wel. We wachten op elkaar en zorgen voor 
elkaar. 

Wie lid wordt van TWC Hapert heeft slechts 
twee verplichtingen: hij of zij moet contributie 
betalen, overigens is dat slechts € 65,00  per 
jaar, en hij of zij moet meehelpen bij de clas-
sic Scherpenheuvel-Hapert. Die tocht fietsen 
we met onze leden wel, maar al twee weken 
voordat de anderen dat doen. We hebben 
veel helpende handen nodig, dus dat ‘eisen’ 

we van onze leden. Overigens is dat voor nie-
mand ooit een probleem want ook dat evene-
ment is altijd ontzettend gezellig. 

Ben je geïnteresseerd? Dan is het is moge-
lijk om maximaal vier weken op proef mee te 
fietsen. We sluiten voor een potentieel nieuw 
lid een introduceeverzekering bij de NTFU 
af. Als introducee ben je tijdens een clubrit 
verzekerd tegen schade aan de fiets tot een 
maximum bedrag van € 500,00. Dit kan alleen 
wanneer je je tijdig als introducee bij TWC 
Hapert aanmeldt. De duur van de introducee-
verzekering is maximaal een maand. Aanmel-
den kan via info@twchapert.nl.

Individueel sporten in teamverband 
bij TWC Hapert

Uitslag loterij 
Wielerronde Hapert

HAPERT - Op dinsdag 21 juni werd de 
Wielerronde van Hapert verreden. Er 
zijn met de loterij nog een aantal prij-
zen niet opgehaald. Deze zijn hieron-
der alsnog vermeld.

-  Een fiets, geschonken door Profile Bito: 
lotnummer 506

-  Cadeaubon ontbijt 2 personen, geschon-
ken door De Tipmast: lotnummer 127

-  Cadeaubon voor een borrelbox, ge-
schonken door Kempengenot: lotnum-
mer 587

-  Cadeaubon massage, geschonken 
door Zen Massage & Beauty: lotnum-
mer 039

-  Fietsborstelset, geschonken door Her-
mans Tweewielers: lotnummer 476

-  Verlichtingsset, geschonken door Pro-
file Bito: lotnummer 489

Heb je een prijs gewonnen, neem dan 
contact op met Cees van de Zande, tel. 
06-51894683.

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

METALEN 
movie SIGNS’

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

www.dehapertsehofdame.nl
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Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

INFORMATIEF

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Leerlingen van het derde jaar 
vmbo Groen hebben ervaren dat met een 
goed idee geld te verdienen is. In opdracht 
van Blauwgroen Bladel, pitchten zij hun 
ideeën over behoud van natuur, water-
beheer en meer groen in de gemeente.  
Beoordeeld door een strenge jury won het 
Insectenhotel van Jens, Bram, Guus en 
Jens een bedrag van € 1.000,- om het pro-
ject uit te voeren.

Opdracht
De opdracht voor de leerlingen was helder: 
hoe maken we de leefomgeving toffer, scho-
ner, mooier of beter? Meer groen, beheer van 
blauw en meer aandacht voor bruin. De leer-
lingen werden uitgedaagd om na te denken 
over praktische oplossingen die inwoners 
bewuster of wijzer maakt. Aan die opdracht 
voldeden ze graag en de ideeën waren geva-
rieerd en inspirerend. De jury, bestaande uit 
wethouder D’Haens, Eerste Kamerlid Mary 
Fiers en gedeputeerde van Waterschap de 
Dommel Bram Peters, had er een zware kluif 
aan om de ideeën te toetsen op de criteria als 
originaliteit, uitvoerbaarheid, kosten, duur-
zaamheid, samenwerking en bijdrage aan 
een meer blauwgroene omgeving.

Pitchen
In de hal van het gemeentehuis hielden de 
leerlingen hun presentaties. Een groot in-
sectenhotel, een vlechthaag langs de Pro-
vincialeweg om reeën tegen te houden, een 
serie borden met uitleg over de natuur in De 
Groene Long, een vuilnisbak die écht hufter-
proof is en geschikt is voor afvalscheiding en 
de aanleg van een Voedselbos waar mens én 
dier van kan eten, waren de ideeën. Van elk 

idee was een begroting beschikbaar en een 
uitvoeringsplan. De jury luisterde aandachtig, 
stelde kritische vragen en dachten mee over 
de mogelijkheden. Na afloop van de presen-
taties werd serieus lang gesproken over de 
winnaar door de jury, het bleek een lastige 
kluif.

Samenwerking
Het grote insectenhotel voldeed aan alle  
criteria van de opdracht en mocht dus de  
eerste prijs in ontvangst nemen. De jury wilde 
graag de samenwerking optimaliseren door 
het project van de informatieborden eraan 
te koppelen. De bedoeling is dat het project 

binnen een jaar is uitgevoerd en door de hele 
klas gedragen wordt. Juryvoorzitter d’Haens 
voegde nog toe dat álle ideeën goed waren 
en dat de gemeente over de vlechthaag en 
Voedselbos iets langer wil nadenken. Hij zag 
mogelijkheden voor het Voedselbos bij de 
bouw van de nieuwe woonwijk aan de Lange 
Trekken. Geen enkele reden om leerlingen 
en school niet te betrekken bij de ontwikke-
ling van de plannen. Koren op de molen van  
rector/bestuurder Maarten de Veth die zich 
als doel heeft gesteld het Pius X-College 
midden in de samenleving te plaatsen. Daar 
hoort samenwerking met het bedrijfsleven en 
de gemeente zeker bij.

Goede ideeën om meer blauwgroen te ontwikkelen
Leerlingen vmbo winnen € 1.000,- om project uit te voeren

Het grote insectenhotel voldeed aan alle criteria van de opdracht en mocht dus de eerste prijs in ontvangst nemen. 

EERSEL - De Kruidentuin van het Kem-
penmuseum staat volop in bloei en is een  
plaatje om te zien. Momenteel zorgen de 
beelden van Phil de Hair en Rian Peters 
voor extra dimensie in het geheel.

Ongeveer dertig jaar geleden werd Rian Pe-
ters (Hoogeloon) besmet met het virus klei/
keramiek. Haar eerste kennismaking was 
een cursus in Bladel. Daarna stopte zij enkele 
jaren maar momenteel volgt zij de opleiding 
Keramiek aan de Kunstacademie in Aren-
donk. Haar werk bestaat uit uiteenlopende 
vormen en voorstellingen en haar voorkeur 
gaat uit naar ronde vormen, vrouwenvormen 
en een sierlijke, strakke afwerking. Phil de 
Hair (Hapert) is ongeveer twintig jaar gele-
den voor het eerst gaan werken met klei. Al 
snel werd dat een serieuze hobby met veel 
uitdaging, experimenteren en mogelijkheden.
Phil vindt inspiratie en uitdaging in het dage-
lijks leven en wat zich door de tijd voordoet 
zoals de seizoenen en de actualiteit.

Kom ook een kijkje nemen en genieten van 
al dit moois! Dit kan tot en met zondag 21 
augustus. Je vindt Kempenmuseum de Acht 
Zaligheden aan de Kapelweg 2 in Eersel.

Beelden in de Kruidentuin 
van het Kempenmuseum
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KOM JIJ ONS
FAMILIEBEDRIJF

VERSTERKEN?
Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Wij zijn
op zoek naar een gedreven en ervaren KAM-
coördinator (20 - 24 uur per week) die ons
familiebedrijf komt versterken en samen met ons
gaat zorgen voor een verdere professionalisering
op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu.

Hebben we je interesse gewekt? Dan kun je
contact met ons opnemen via:

013 - 513 13 37
info@vanderzanden.nl

Meer weten over ons familiebedrijf? Neem dan
eens een kijkje op onze site www.vanderzanden.nl

WIE BEN JIJ?
Jij werkt nauwkeurig, weet anderen te motiveren
en gaat samen met ons team voor het beste
resultaat. Je bent enthousiast en je zet je voor de
volle 100% in. Met jouw kennis en ervaring op het
gebied van KAM, zorg jij voor een verbetering van
onze interne organisatie.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
BIJBAAN IN DE BEDIENING

 Ben jij die horeca topper in spe die bij ons 
één dag in het weekend (en vakanties) 

wil komen werken?

BUITENDIENST KINDERBOERDERIJ
Heb jij affi  niteit met groen en dieren?

Op zaterdag ochtend en 1 x in de 2 weken 
op zondag de dieren voeren. 

In de vakanties meer in overleg. 

Reageer snel via:
gertjan@hollandershoeve.nl of 

loop even binnen bij het restaurant. 
Salaris per week.

www.hollandershoeve.nl

V A C A T U R
E

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

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

6. 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.

in 
samen

werking 
met

VACATURES
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DEN HERD THEATERPROGRAMMA
SEIZOEN 2022/2023

vr 23 december – 20:30 uur
Wizzig Entertainment –
Het Top2000 Quiz Café

za 15 oktober – 20:30 uur
Jeroens Clan – Tere Zieltjes

za 1 oktober – 20:30 uur
The Wieners – The Wieners play Buddy Holly 

vr 18 november – 20.30 uur
Guido Weijers –

De Oudejaarsconference 2022

za 21 januari – 20:30 uur
Martijn Kardol – De Situatie

za 17 december – 20.30 uur
Jasper van der Veen –

Niet gehinderd door enige kennis

vr 14 oktober – 20:30 uur
Afslag Eindhoven –

Naar de overkant van de nacht

vr 2 december – 20.30 uur
Live Band Night !! – Gearring / Californicated / Strings & Drinks 

zo 4 december – 15:30 uur
Apennoten – Een kist vol Sintliedjes (3 tot 8 jaar)

za 26 november – 20:30 uur
Christel de Laat – Hoe Dan ?!

za 29 oktober – 20.30 uur
Rob Scheepers – Bekant
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Cultureel Centrum Den Herd • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl

vr 21 april – 20.30 uur
O’Dreams – Dublin

za 4 maart– 20:30 uur
Marlon Kicken – Draadloos

do 26 januari – 20:30 uur
Veldhuis & Kemper – Hou Dat Vast

vr 24 maart – 20.30 uur
OfGeZatBand – Proosten !!

za 18 maart – 20.30 uur
OCOBAR – Wonderful Tonight (Clapton)

za 8 april – 20.30 uur
Niels vd Gulik & Frank Kooijman –

The Story of Simon & Garfunkel

za 25 februari – 20:30 uur
70’s Unplugged – Songs for the road

za 25 maart – 20.30 uur
Tribute To The Cats Band – Songs To Remember

za 1 april – 20.30 uur
Niet Schieten – Mannen van niks

RESERVEREN VIA WWW.DENHERD.NL

za 22 april – 20:30 uur
Rob & Emiel – Van Houdini tot Copperfield
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 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,-

Pizza-soep
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 350 gram rundergehakt
o 200 gram hamblokjes
o 200 gram cabanossi
o 2 uien
o 1 solo knoflook
o 250 gram champignons
o 1 stoplicht paprika
o 800 ml passata
o 800 ml  - 1000 ml water
o 3 blokjes runderbouillon 
o 4 el  oregano 
o 3 el tijm
o 200 ml slagroom
o 1 bakje kruidenkaas
o 1 el paprikapoeder
o peper
o 4 el geraspte kaas

Pel de uien en knoflook en snijd ze
klein. Snijd de champignons in
plakjes en de paprika´s (rood-geel-
groen) in blokjes. Snijd de cabanossi
in 3-en.

Bak het gehakt rul in een beetje olie.
Voeg hier de hamblokjes en
cabanossi stukjes bij en bak deze ook
aan. Voeg de uien, paprika en
knoflook toe en laat dit even mee
bakken.

Doe de passata, het water, de
bouillonblokjes, de kruiden en

champignons in een soeppan en
breng aan de kook. Voeg het gehakt
mengsel toe en laat dit alles kort
koken.

Voeg de slagroom en de roomkaas
toe en laat dit zachtjes opnieuw aan
de kook komen.

Goed door laten koken en op smaak
brengen met het paprikapoeder en
peper.

Bestrooi tijden het serveren met een
beetje kaas.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6  personen Voorbereiding: 25  min Klaar in:  60  min

gram champignons

1000 ml water
3 blokjes runderbouillon 

Het recept van deze soep heb ik al jaren in 
mijn bezit. Alleen de juiste gelegenheid 
om hem te maken die was er niet. 
Tot de vroegere basisschool juf van onze 
kinderen vroeg of ik misschien een lunch
workshop wilde verzorgen voor het school-
team tijdens een teambuilding. Ik dacht dat 
deze soep wel eens in de smaak zou kunnen 
vallen…. Schot in de roos! 

Goed gevuld en met een 'echte' pizza smaak.
Thuis ben je met een broodje en deze 

maaltijdsoep meteen klaar voor het 
weekend.

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

een berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka
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mengsel toe en laat dit alles kort
koken.

Voeg de slagroom en de roomkaas
toe en laat dit zachtjes opnieuw aan
de kook komen.

Goed door laten koken en op smaak
brengen met het paprikapoeder en
peper.

Bestrooi tijden het serveren met een
beetje kaas.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6  personen Voorbereiding: 25  min Klaar in:  60  min

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

VERMAAK

EERSEL - Op zon-
dag 11 december, 
van 12.00 tot 17.00 
uur, wordt het cen-
trum van Eersel om-

getoverd tot een sfeervolle kerstmarkt. Er is 
van alles te zien en te beleven. Zo zorgen de 
kerststal en muziek voor een gezellige sfeer, 
geeft een ijskunstenaar een spectaculaire 
demonstratie en komt de Kerstman op be-
zoek met zijn arrenslee. Uiteraard ontbreken 
de warme chocomelk en glühwein niet en 
openen winkels deze dag hun deuren. 

Voor deze markt zijn nog standplaatsen be-
schikbaar. De organisatie wil graag een breed 
assortiment neerzetten voor de bezoekers. 
Denk aan handgemaakt, lokaal, kwalitatief 
en uniek. Een mix van food, handgemaakte 
spullen en leuke hebbedingetjes. We verhu-
ren kramen van 4 meter (eventueel met elek-
triciteit) met leuke sfeerverlichting en aan de 
achterkant zeil. Aanbod van drank en eten 
kan alleen in overleg met de organisatie. Ook 
hebben we nog enkele houten kersthuisjes 
beschikbaar tegen een meerprijs. 

Prijzen van de kramen
- Kraam van 4 meter € 45,-  
- Stroom € 15,-
-  Grondplaatsen (voor verkoop van drank en 

etenswaren) € 75,- 

Belangstellende ondernemers, ambachts-
lieden, beeldend kunstenaars en hobbyisten 
kunnen zich melden bij: evenementen@visi-
teersel.nl. We hanteren een kleine korting voor 
kraamhouders met niet-commerciële doelein-
den. Informeer naar de mogelijkheden.

Oproep voor 
kraamhouders 
kerstmarkt Eersel

BLADEL - Traditiegetrouw wordt zaterdag 
vóór de kermis van Bladel het kruisboog-
schieten gehouden met als inzet de titel 
van Kermisprinses en Kermisprins. Alle 
vrouwen en mannen  vanaf 16 jaar, die geen 
lid zijn van de Guld en in kerndorp Bladel 
wonen, kunnen  op zaterdag 27 augustus 
daaraan meedoen.   

Je hoeft je vooraf niet in te schrijven. De strijd 
begint om 13.30 uur op het schietterrein 
Schuttersoord van het Sint-Jorisgilde aan de 
Leemskuilen in Bladel. 

Om je kansen te vergroten kun je op woens-
dagavond 24 augustus vooraf deelnemen aan 
een gratis schietclinic voor de kruisboog. Die 
clinic is van 19.00 tot 20.00 uur op het schiet-
terrein. Onder deskundige begeleiding leer 
je de fijne kneepjes kennen en verhoog je je 
kansen om als Kermisprinses/kermisprins 
2022 het laatste stukje van de veelkleurige 
vogel omlaag te halen. Een uitdaging ook 
voor elke vriendenclub! 

De winnaars van vorig jaar zullen het eer-
ste schot lossen, waarna de echte strijd kan 
beginnen. Een feestelijker begin van Bladel 
kermis is niet denkbaar!

Kermisprinses- 
en Kermis-
prinsschieten 
Sint-Jorisgilde 
Bladel
Gratis clinic kruisboogschieten
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Door Renate Pijnenburg

BERGEIJK - Deze regio kent sinds kort vier 
nieuwe fietsroutes, allen gebaseerd op 
een lokale legende of overlevering. Heb 
je ooit gehoord van ‘De Dansende Katten’ 
van Bergeijk? Heksen die alle mannen ver-
leiden mee te dansen, soms met fatale af-
loop. Maak kennis met de legende en stap 
eens op de fiets.

Midden in de bossen van Bergeijk ligt de 
Kattenberg. Op deze grafheuvel heeft het 
vroeger gruwelijk ‘gehekst’. Hier dansten de 
heksen hand in hand. Of eigenlijk... poot-aan-
poot. Want om niet herkend te worden, ver-
anderden de heksen in zwarte katten. Liep je 
als man alleen voorbij? Dan lokten de hek-
sen je in de kring en werd je gedwongen om 
mee te dansen. Soms met fatale afloop. Daar-
om vermeed iedere man deze plek. Behalve 
Dorus, de molenaar. Lang, lang geleden, had 
Bergeijk een molenaar: Dorus. Hij maalde het 
graan voor de heerlijkste broden. Dag in, dag 
uit, totdat de wind op een dag ging liggen. Al-
leen ’s nachts waaide het nog. Dorus wist wat 
dat betekende: ’s nachts malen. Zijn grootste 
nachtmerrie, want dan ‘hekste’ het rondom 
zijn molen.  

Middernacht: tijd om op te staan. Dorus 
klimt zijn bedstede uit en steekt een fakkel 
aan. Dapper stapt Dorus zijn molen binnen. 
Een minuut lang... rust. Maar dan springen 
er vanuit alle hoeken en gaten zwarte katten 
tevoorschijn. Ze vallen Dorus aan. Krabben, 
gillen en bijten. Doodsbang rent Dorus zijn 

molen uit. ‘Als het zo moet, ga ik niet meer 
malen!’ Het is verschrikkelijk, want nu zit Ber-
geijk zonder brood. Jan, de molenaarsknecht, 
gelooft niet in hekserij. ‘Ik maal het graan 
vannacht. En leer die katten wel een lesje!’ De 
avond verloopt rustig. Dan verschijnt er een 
klein zwart katje. Jan lokt het beestje naar 
zich toe. ‘Zie je wel, niets aan de hand.’ Maar 
dan wordt ook hij omsingeld. Poot-aan-poot 
dansen 41 katten rondjes om de molenaars-
knecht. Hij schrikt, grijpt een oude sabel en 
slaat van zich af. De katten zetten het op een 
lopen. Maar laten iets achter...

De volgende ochtend vindt Dorus iets afschu-
welijks: een afgehakte vinger met een ring. 
De molenaar valt om van de schrik. ‘Dit is de 
ring van mijn vermiste vrouw!’ Hij vergeet zijn 
angst en rent de bossen in. Daar zoekt hij; 
onder de bomen, in de vennen, bij het Hek-
senbusselke, in de lucht en bij het (lucht)kas-
teel. Maar zonder resultaat. Dorus weet: ‘Er is 
nog maar één plek waar mijn vrouw kan zijn: 
de Kattenberg.’ De molenaar verzamelt al zijn 
moed en gaat ‘s avonds naar de grafheuvel. 
En ra, ra, wat ziet hij daar? 41 zwarte katten. 
Poot-aan-poot dansen zij in een heksenkring. 
De molenaar is vastberaden: ‘Hier vind ik mijn 
vrouw terug’. Hij stapt de kring in en danst met 
de katten mee. De hele nacht. En dan voelt hij 
iets vreemds. Een kat die een kootje mist...

De zon komt op. Als bij toverslag verdwijnen 
alle katten. Spoorloos. Dorus is radeloos. Hij 
gaat naar de kerk en vraagt de pastoor van 
Bergeijk om hulp. De pastoor weet dat de 
heksen op het geluid van kerkklokken af-

komen; om zieltjes te vangen. En besluit de 
klokken van het Luihuis te luiden. De klok-
ken klinken en Dorus wacht af. Dan kleurt 
de lucht zwart. 41 heksen komen op hun be-
zemstelen op de kerk af. De pastoor sprenkelt 
wijwater hoog in de lucht. En zodra de heili-
ge druppels de heksen raken, vallen ze naar 
beneden. Daar veranderen ze in grote keien. 
Zo ook de vrouw van Dorus... De molenaar is 
zijn vrouw voorgoed kwijt. Ter nagedachtenis 
plaatst hij een plaquette van een zwarte kat 

in zijn molen. Want vrouw, heks of kat, Dorus 
hield van haar.

Een fietstocht van 22 km is gekoppeld aan dit 
verhaal. Ontdek de mooiste plekjes van Ber-
geijk en omgeving. Start van de fietstocht is 
op de Markt aan het Hof in Bergeijk. Proef van 
lokale streekgerechten die de ondernemers 
ontwikkeld hebben voor dit verhaal. Meer info: 

www.visitbergeijk.nl

De Dansende Katten van Bergeijk
Ontdek of er nog steeds heksen zijn die mannen verleiden en veranderen in keien

Midden in de bossen van Bergeijk ligt de Kattenberg. Op deze grafheuvel heeft het vroeger gruwelijk ‘gehekst’. Hier 
dansten de heksen hand in hand. Of eigenlijk... poot-aan-poot. Want om niet herkend te worden, veranderden de 
heksen in zwarte katten. Liep je als man alleen voorbij? Dan lokten de heksen je in de kring en werd je gedwongen om 
mee te dansen. Soms met fatale afloop.

ER OP UIT
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Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Als je samen kunt spelen, kun je 
samen leven. Dat hebben Yade, Riva, Julie 
en Salsabil van KC de Florent goed begre-
pen. Zij hebben, samen met nog een paar 
vriendinnen, heel veel geld ingezameld om 
speelgoed te kopen voor de leerlingen van 
COL de Kempen, de school voor kinderen 
uit Oekraïne in Bladel. Op dinsdag 21 juni 
werden de spullen overhandigd en natuur-
lijk gingen ze met z’n allen het schoolplein 
op.

Inzamelingsactie 
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, voelden 
de vier meiden meteen dat ze iets moesten 
doen. Op tv was de actie voor Giro 555 en 
daar wilden ze graag aan mee helpen. “We 
zijn armbandjes gaan maken en die hebben 
we verkocht door langs de deuren te gaan. 
We hebben er echt heel veel verkocht. Later 
hebben we ook nog een flessenactie gehou-
den en daarvoor moesten we heel vaak naar 
de winkel om alles in te leveren.” 

Behoefte
Alles bij elkaar haalden de meiden, die in-
middels hulp hadden gekregen van Fay, 

Jules, Saar, Mel, Faya, Sima en Fiene, pre-
cies € 258,25 op. “Dat is veel hè?”, melden de 
dames. “De bedoeling was dat we het over 
zouden maken aan Giro 555 maar we wisten 
dat er in Bladel een school was gekomen voor 
kinderen uit Oekraïne. We vonden dat we 
het geld veel beter meteen aan hun konden 
geven. Dan konden we ook zien wat er mee 
gebeurde. We hebben deze school gebeld en 
gevraagd wat ze met het geld zouden willen 
doen. Er was behoefte aan buitenspeelmate-
riaal.”

Buiten spelen 
Met een goed gevulde portemonnee gin-
gen de meiden naar de speelgoedwinkel om 
eens goed te shoppen. Springtouwen, ballen, 
natuurlijk een paar goals, stoepkrijt, rackets 
en andere overspeelspelletjes en maar liefst 
drie stepjes. Met al deze materialen meld-
den de meiden van KC de Florent zich op 21 
juni bij COL de Kempen en na het overhan-
digen werd er meteen lekker samen buiten 
gespeeld. Om de beurt werden de stepjes 
ingereden, de ballen getest, de rackets ge-
probeerd en het touwtje springen uitgelegd. 
In een mum van tijd was de hele speelplaats 
één kleurig schilderij door alle stoepkrijtteke-
ningen.

Dankbaar
De leerlingen en leerkrachten van COL de 
Kempen zijn dankbaar voor al het materiaal. 
“We hadden allemaal van huis iets van speel-
goed meegenomen, maar dit is een hele fijne 
aanvulling”, aldus één van de leerkrachten. 

“Tijdens het spelen kunnen de leerlingen 
even hun energie kwijt en dat hebben ze 
nodig.” De school is inmiddels gegroeid naar 
34 leerlingen en die doen het super. “Er be-
gint structuur te komen, er zijn er een paar bij 

die al echt goed Nederlands aan het spreken 
zijn. En het mooist om te zien is hoe goed ze 
elkaar helpen. Ze zijn zo zorgzaam en behulp-
zaam. Het zijn twee fijne groepen en het is 
fantastisch om te zien dat leerlingen van een 
andere school zo met hen begaan zijn en ons 
zoveel mooie materialen hebben aangebo-
den.” 

Als dank werd een prachtige collage met  
tekeningen aangeboden, die een mooie plek 
krijgt bij KC de Florent.

Samen spelen, 
samen leven
Leerlingen van KC de Florent kopen buitenspeel-
materiaal voor leerlingen uit Oekraïne

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, voelden de vier meiden meteen dat ze iets moesten doen. Op tv was de actie voor 
Giro 555 en daar wilden ze graag aan mee helpen. “We zijn armbandjes gaan maken en die hebben we verkocht door 
langs de deuren te gaan. We hebben er echt heel veel verkocht. Later hebben we ook nog een flessenactie gehouden 
en daarvoor moesten we heel vaak naar de winkel om alles in te leveren.”

IN ACTIE

Vacature interieurverzorgster per direct beschikbaar

We zijn opzoek naar een interieurverzorgster/ verzorger die zelfstandig kan 
werken. Met veel vrijheid om de ruimtes schoon te maken ben jij degene die 
verantwoordelijkheid is voor jouw taak.

We zoeken een:

Interieurverzorgster/verzorger
minimaal 14 uur per week 

waarvan 2 ochtenden in overleg en dinsdagavond en zaterdagochtend 

Wat vragen we van je:
• Kunt zelfstandig werken
• Ervaring in schoonmaakwerkzaamheden
• Positieve werkhouding
• Het schoonmaken van kantoorruimtes
• Het schoonmaken van sanitaire ruimtes
• De eigen verantwoordelijkheid om taken goed af te ronden

Wat hebben we te bieden:
• Werken in een professioneel team met een informele sfeer
• Ruimte voor initiatieven en eigen inbreng
• Prima arbeidsvoorwaarden

Herken jij jezelf hierin en wil jij ons team versterken?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar info@beestenboelkinderopvang.nl 
voor 8 juli 2022 

Kinderopvang Beestenboel | Turnhoutseweg 46 |  5541 NZ Reusel | 06 – 22 23 16 83
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Model for a day
“Wat hebben wij toch leuk werk”, lachen Koen en John, 
de timmermannen van De Houtwinkel. “De ene dag sta 
je op een karwei een eikenhouten tuinhuis te maken, 
de andere dag ben je fotomodel. Doen we niet slecht of 
wel?” Na even doorvragen blijkt dat ze een carrière in het 
hout meer zien zitten dan voor de camera maar ze doen 
het prima op beeld. “Altijd leuk om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan en dat was de bouw van dit tuinhuis zeker”, 
vindt John. “Bijna niets is standaard aan dit project en 
dat maakt het leuk. Normaal gesproken maken we bijna 
alle onderdelen op maat in de werkplaats maar dat kon 
bij dit project niet. We moesten het project grotendeels 

op locatie maken.”

Geen uitdaging uit de weg
Dit tuinhuis was zeker een uitdaging voor de mannen. 
“Zoals je ziet is er geen regenpijp aangelegd”, legt Koen uit. 
“Wij vonden dat het water dat niet opgenomen wordt door 
de planten op het dak, naar de planten in de tuin moest 
of gewoon de grond in. Dat het water niet direct het riool 
in loopt is, zeker in deze tijd van droogte, belangrijk. We 
moeten zuinig zijn op elke druppel om het grondwaterpeil 
in stand te houden. Wat verder opvalt aan dit tuinhuis is 
de organische vorm van de palen. Standaard zijn de palen 
niet rond en dat had gevolgen voor het aanbrengen van de 
ankers; die moeten namelijk waterpas zijn, terwijl ze toch 
schuin staan. Met een beetje denkwerk en vakmanschap 
kom je een heel eind, dat zie je. Ik vind het prachtig, al 
zeg ik het zelf.” John vult aan: “Een tweede uitdaging was 
het om het dak waterdicht te krijgen omdat de palen door 
het dak steken. Dat is gelukt door het gebruik van EPDM, 
een soort rubber, dat heel lang meegaat, zeker nu er geen 
direct zonlicht op valt.”

Wij houden van precisiewerk 
Het voorbereiden van het project nam wat tijd in beslag 
want de tegels moesten worden uitgeslepen en de ankers 
moesten precies gesteld worden. “Daar houden wij van, 
zo’n precisiewerk”, vinden John en Koen. “Dan kun je pas 
echt laten zien wat je kunt.” Het vakmanschap zie je ook 
terug in de balklaag van het plafond. “Hier hebben we 
gewerkt met een balklas, in dat geval kun je met lange 
lengtes werken en dat geeft een rustig beeld. De andere 
verbindingen zijn voornamelijk zwaluwstaartverbindingen 
en dat geeft stevigheid. Het is daarbij mooier dan schroeven 
en platen, vinden wij. En dat was de klant met ons eens.”

Samenwerken aan mooie projecten
De opdrachtgever is blij met het sedum dak. “Zij ging in 
overleg met een hovenier, die toevallig ook regelmatig 
materialen haalt bij ons in de winkel”. Vertelt John. “Hij wist 

dat De Houtwinkel gespecialiseerd is in houten tuinhuizen  
- en dan bij voorkeur geen standaard modellen – dus hij 
kwam bij ons met de vraag of we iets wilden ontwerpen. 
Dat is de grote hobby van onze werkvoorbereiders: nieuwe 
dingen verzinnen. De klant was meteen enthousiast. Mooi 
toch, zo’n samenwerking?” Deze genieters kunnen nu een 
groot gedeelte van het jaar lekker in de tuin zitten, ook 
als het regent of als het donker is want de sfeerverlichting 
ontbreekt natuurlijk niet.

“De ene dag sta je 
op een karwei een 
eikenhouten tuinhuis 
te maken, de andere 
dag ben je fotomodel. 
Doen we niet slecht 
of wel?”

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

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

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

Sedum neemt water op, zorgt 
voor de productie van zuur-
stof en de opname van CO2. 
Met een paar vierkante me-
ters help je al mee aan een 
schoner milieu en meer groen 
in de omgeving. Voor dit tuin-
huis is er gekozen voor een 
bloeiende variant zodat per 
seizoen de kleuren van het 
dak verschillen.

Milieuvriendelijk 
en mooi

Meer groen hoeft niet altijd in de tuin 
te liggen. Dat kan tegenwoordig ook 
gewoon op het dak. Samen met een 
eikenhouten tuinhuis, ontworpen 
en gemaakt door De Houtwinkel, is 
dat een prima manier om iets voor 
het milieu te doen. En het ziet er nog 
mooi uit ook! Deze keer vertelt niet 
de bewoner maar de timmerlieden die 
het tuinhuis maakten over het project: 
een sedum dak.

VAN TIMMERMAN 
TOT FOTOMODEL

Wonen

Model for a day
“Wat hebben wij toch leuk werk”, lachen Koen en John, 
de timmermannen van De Houtwinkel. “De ene dag sta 
je op een karwei een eikenhouten tuinhuis te maken, 
de andere dag ben je fotomodel. Doen we niet slecht of 
wel?” Na even doorvragen blijkt dat ze een carrière in het 
hout meer zien zitten dan voor de camera maar ze doen 
het prima op beeld. “Altijd leuk om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan en dat was de bouw van dit tuinhuis zeker”, 
vindt John. “Bijna niets is standaard aan dit project en 
dat maakt het leuk. Normaal gesproken maken we bijna 
alle onderdelen op maat in de werkplaats maar dat kon 
bij dit project niet. We moesten het project grotendeels 

op locatie maken.”

Geen uitdaging uit de weg
Dit tuinhuis was zeker een uitdaging voor de mannen. 
“Zoals je ziet is er geen regenpijp aangelegd”, legt Koen uit. 
“Wij vonden dat het water dat niet opgenomen wordt door 
de planten op het dak, naar de planten in de tuin moest 
of gewoon de grond in. Dat het water niet direct het riool 
in loopt is, zeker in deze tijd van droogte, belangrijk. We 
moeten zuinig zijn op elke druppel om het grondwaterpeil 
in stand te houden. Wat verder opvalt aan dit tuinhuis is 
de organische vorm van de palen. Standaard zijn de palen 
niet rond en dat had gevolgen voor het aanbrengen van de 
ankers; die moeten namelijk waterpas zijn, terwijl ze toch 
schuin staan. Met een beetje denkwerk en vakmanschap 
kom je een heel eind, dat zie je. Ik vind het prachtig, al 
zeg ik het zelf.” John vult aan: “Een tweede uitdaging was 
het om het dak waterdicht te krijgen omdat de palen door 
het dak steken. Dat is gelukt door het gebruik van EPDM, 
een soort rubber, dat heel lang meegaat, zeker nu er geen 
direct zonlicht op valt.”

Wij houden van precisiewerk 
Het voorbereiden van het project nam wat tijd in beslag 
want de tegels moesten worden uitgeslepen en de ankers 
moesten precies gesteld worden. “Daar houden wij van, 
zo’n precisiewerk”, vinden John en Koen. “Dan kun je pas 
echt laten zien wat je kunt.” Het vakmanschap zie je ook 
terug in de balklaag van het plafond. “Hier hebben we 
gewerkt met een balklas, in dat geval kun je met lange 
lengtes werken en dat geeft een rustig beeld. De andere 
verbindingen zijn voornamelijk zwaluwstaartverbindingen 
en dat geeft stevigheid. Het is daarbij mooier dan schroeven 
en platen, vinden wij. En dat was de klant met ons eens.”

Samenwerken aan mooie projecten
De opdrachtgever is blij met het sedum dak. “Zij ging in 
overleg met een hovenier, die toevallig ook regelmatig 
materialen haalt bij ons in de winkel”. Vertelt John. “Hij wist 

dat De Houtwinkel gespecialiseerd is in houten tuinhuizen  
- en dan bij voorkeur geen standaard modellen – dus hij 
kwam bij ons met de vraag of we iets wilden ontwerpen. 
Dat is de grote hobby van onze werkvoorbereiders: nieuwe 
dingen verzinnen. De klant was meteen enthousiast. Mooi 
toch, zo’n samenwerking?” Deze genieters kunnen nu een 
groot gedeelte van het jaar lekker in de tuin zitten, ook 
als het regent of als het donker is want de sfeerverlichting 
ontbreekt natuurlijk niet.

“De ene dag sta je 
op een karwei een 
eikenhouten tuinhuis 
te maken, de andere 
dag ben je fotomodel. 
Doen we niet slecht 
of wel?”

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

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

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

Sedum neemt water op, zorgt 
voor de productie van zuur-
stof en de opname van CO2. 
Met een paar vierkante me-
ters help je al mee aan een 
schoner milieu en meer groen 
in de omgeving. Voor dit tuin-
huis is er gekozen voor een 
bloeiende variant zodat per 
seizoen de kleuren van het 
dak verschillen.

Milieuvriendelijk 
en mooi

Meer groen hoeft niet altijd in de tuin 
te liggen. Dat kan tegenwoordig ook 
gewoon op het dak. Samen met een 
eikenhouten tuinhuis, ontworpen 
en gemaakt door De Houtwinkel, is 
dat een prima manier om iets voor 
het milieu te doen. En het ziet er nog 
mooi uit ook! Deze keer vertelt niet 
de bewoner maar de timmerlieden die 
het tuinhuis maakten over het project: 
een sedum dak.

VAN TIMMERMAN 
TOT FOTOMODEL

Wonen
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Model for a day
“Wat hebben wij toch leuk werk”, lachen Koen en John, 
de timmermannen van De Houtwinkel. “De ene dag sta 
je op een karwei een eikenhouten tuinhuis te maken, 
de andere dag ben je fotomodel. Doen we niet slecht of 
wel?” Na even doorvragen blijkt dat ze een carrière in het 
hout meer zien zitten dan voor de camera maar ze doen 
het prima op beeld. “Altijd leuk om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan en dat was de bouw van dit tuinhuis zeker”, 
vindt John. “Bijna niets is standaard aan dit project en 
dat maakt het leuk. Normaal gesproken maken we bijna 
alle onderdelen op maat in de werkplaats maar dat kon 
bij dit project niet. We moesten het project grotendeels 

op locatie maken.”

Geen uitdaging uit de weg
Dit tuinhuis was zeker een uitdaging voor de mannen. 
“Zoals je ziet is er geen regenpijp aangelegd”, legt Koen uit. 
“Wij vonden dat het water dat niet opgenomen wordt door 
de planten op het dak, naar de planten in de tuin moest 
of gewoon de grond in. Dat het water niet direct het riool 
in loopt is, zeker in deze tijd van droogte, belangrijk. We 
moeten zuinig zijn op elke druppel om het grondwaterpeil 
in stand te houden. Wat verder opvalt aan dit tuinhuis is 
de organische vorm van de palen. Standaard zijn de palen 
niet rond en dat had gevolgen voor het aanbrengen van de 
ankers; die moeten namelijk waterpas zijn, terwijl ze toch 
schuin staan. Met een beetje denkwerk en vakmanschap 
kom je een heel eind, dat zie je. Ik vind het prachtig, al 
zeg ik het zelf.” John vult aan: “Een tweede uitdaging was 
het om het dak waterdicht te krijgen omdat de palen door 
het dak steken. Dat is gelukt door het gebruik van EPDM, 
een soort rubber, dat heel lang meegaat, zeker nu er geen 
direct zonlicht op valt.”

Wij houden van precisiewerk 
Het voorbereiden van het project nam wat tijd in beslag 
want de tegels moesten worden uitgeslepen en de ankers 
moesten precies gesteld worden. “Daar houden wij van, 
zo’n precisiewerk”, vinden John en Koen. “Dan kun je pas 
echt laten zien wat je kunt.” Het vakmanschap zie je ook 
terug in de balklaag van het plafond. “Hier hebben we 
gewerkt met een balklas, in dat geval kun je met lange 
lengtes werken en dat geeft een rustig beeld. De andere 
verbindingen zijn voornamelijk zwaluwstaartverbindingen 
en dat geeft stevigheid. Het is daarbij mooier dan schroeven 
en platen, vinden wij. En dat was de klant met ons eens.”

Samenwerken aan mooie projecten
De opdrachtgever is blij met het sedum dak. “Zij ging in 
overleg met een hovenier, die toevallig ook regelmatig 
materialen haalt bij ons in de winkel”. Vertelt John. “Hij wist 

dat De Houtwinkel gespecialiseerd is in houten tuinhuizen  
- en dan bij voorkeur geen standaard modellen – dus hij 
kwam bij ons met de vraag of we iets wilden ontwerpen. 
Dat is de grote hobby van onze werkvoorbereiders: nieuwe 
dingen verzinnen. De klant was meteen enthousiast. Mooi 
toch, zo’n samenwerking?” Deze genieters kunnen nu een 
groot gedeelte van het jaar lekker in de tuin zitten, ook 
als het regent of als het donker is want de sfeerverlichting 
ontbreekt natuurlijk niet.

“De ene dag sta je 
op een karwei een 
eikenhouten tuinhuis 
te maken, de andere 
dag ben je fotomodel. 
Doen we niet slecht 
of wel?”

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

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

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

Sedum neemt water op, zorgt 
voor de productie van zuur-
stof en de opname van CO2. 
Met een paar vierkante me-
ters help je al mee aan een 
schoner milieu en meer groen 
in de omgeving. Voor dit tuin-
huis is er gekozen voor een 
bloeiende variant zodat per 
seizoen de kleuren van het 
dak verschillen.

Milieuvriendelijk 
en mooi

Meer groen hoeft niet altijd in de tuin 
te liggen. Dat kan tegenwoordig ook 
gewoon op het dak. Samen met een 
eikenhouten tuinhuis, ontworpen 
en gemaakt door De Houtwinkel, is 
dat een prima manier om iets voor 
het milieu te doen. En het ziet er nog 
mooi uit ook! Deze keer vertelt niet 
de bewoner maar de timmerlieden die 
het tuinhuis maakten over het project: 
een sedum dak.

VAN TIMMERMAN 
TOT FOTOMODEL

Wonen

Model for a day
“Wat hebben wij toch leuk werk”, lachen Koen en John, 
de timmermannen van De Houtwinkel. “De ene dag sta 
je op een karwei een eikenhouten tuinhuis te maken, 
de andere dag ben je fotomodel. Doen we niet slecht of 
wel?” Na even doorvragen blijkt dat ze een carrière in het 
hout meer zien zitten dan voor de camera maar ze doen 
het prima op beeld. “Altijd leuk om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan en dat was de bouw van dit tuinhuis zeker”, 
vindt John. “Bijna niets is standaard aan dit project en 
dat maakt het leuk. Normaal gesproken maken we bijna 
alle onderdelen op maat in de werkplaats maar dat kon 
bij dit project niet. We moesten het project grotendeels 

op locatie maken.”

Geen uitdaging uit de weg
Dit tuinhuis was zeker een uitdaging voor de mannen. 
“Zoals je ziet is er geen regenpijp aangelegd”, legt Koen uit. 
“Wij vonden dat het water dat niet opgenomen wordt door 
de planten op het dak, naar de planten in de tuin moest 
of gewoon de grond in. Dat het water niet direct het riool 
in loopt is, zeker in deze tijd van droogte, belangrijk. We 
moeten zuinig zijn op elke druppel om het grondwaterpeil 
in stand te houden. Wat verder opvalt aan dit tuinhuis is 
de organische vorm van de palen. Standaard zijn de palen 
niet rond en dat had gevolgen voor het aanbrengen van de 
ankers; die moeten namelijk waterpas zijn, terwijl ze toch 
schuin staan. Met een beetje denkwerk en vakmanschap 
kom je een heel eind, dat zie je. Ik vind het prachtig, al 
zeg ik het zelf.” John vult aan: “Een tweede uitdaging was 
het om het dak waterdicht te krijgen omdat de palen door 
het dak steken. Dat is gelukt door het gebruik van EPDM, 
een soort rubber, dat heel lang meegaat, zeker nu er geen 
direct zonlicht op valt.”

Wij houden van precisiewerk 
Het voorbereiden van het project nam wat tijd in beslag 
want de tegels moesten worden uitgeslepen en de ankers 
moesten precies gesteld worden. “Daar houden wij van, 
zo’n precisiewerk”, vinden John en Koen. “Dan kun je pas 
echt laten zien wat je kunt.” Het vakmanschap zie je ook 
terug in de balklaag van het plafond. “Hier hebben we 
gewerkt met een balklas, in dat geval kun je met lange 
lengtes werken en dat geeft een rustig beeld. De andere 
verbindingen zijn voornamelijk zwaluwstaartverbindingen 
en dat geeft stevigheid. Het is daarbij mooier dan schroeven 
en platen, vinden wij. En dat was de klant met ons eens.”

Samenwerken aan mooie projecten
De opdrachtgever is blij met het sedum dak. “Zij ging in 
overleg met een hovenier, die toevallig ook regelmatig 
materialen haalt bij ons in de winkel”. Vertelt John. “Hij wist 

dat De Houtwinkel gespecialiseerd is in houten tuinhuizen  
- en dan bij voorkeur geen standaard modellen – dus hij 
kwam bij ons met de vraag of we iets wilden ontwerpen. 
Dat is de grote hobby van onze werkvoorbereiders: nieuwe 
dingen verzinnen. De klant was meteen enthousiast. Mooi 
toch, zo’n samenwerking?” Deze genieters kunnen nu een 
groot gedeelte van het jaar lekker in de tuin zitten, ook 
als het regent of als het donker is want de sfeerverlichting 
ontbreekt natuurlijk niet.

“De ene dag sta je 
op een karwei een 
eikenhouten tuinhuis 
te maken, de andere 
dag ben je fotomodel. 
Doen we niet slecht 
of wel?”

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

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

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

Sedum neemt water op, zorgt 
voor de productie van zuur-
stof en de opname van CO2. 
Met een paar vierkante me-
ters help je al mee aan een 
schoner milieu en meer groen 
in de omgeving. Voor dit tuin-
huis is er gekozen voor een 
bloeiende variant zodat per 
seizoen de kleuren van het 
dak verschillen.

Milieuvriendelijk 
en mooi

Meer groen hoeft niet altijd in de tuin 
te liggen. Dat kan tegenwoordig ook 
gewoon op het dak. Samen met een 
eikenhouten tuinhuis, ontworpen 
en gemaakt door De Houtwinkel, is 
dat een prima manier om iets voor 
het milieu te doen. En het ziet er nog 
mooi uit ook! Deze keer vertelt niet 
de bewoner maar de timmerlieden die 
het tuinhuis maakten over het project: 
een sedum dak.

VAN TIMMERMAN 
TOT FOTOMODEL

Wonen
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Onderzoek inwoners-
panel over een toekomst-
bestendige leefomgeving 
Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel 
wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk 
en snel hun mening te laten geven over allerlei 
onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. 
Eind juni staat een nieuw onderzoek gepland.

Het klimaat verandert, het weer wordt minder 
stabiel. Hevige regenbuien en extreme hitte en 
droogte hebben veel effect op ons woon- en 
leefklimaat. Tijdens tropische dagen ervaren steeds 
meer mensen hittestress, heftige regenbuien zorgen 
voor wateroverlast en langdurige droogte leidt tot 
schade aan bomen en planten. Door verstening is er 
minder ruimte voor biodiversiteit. Hierdoor sterven 
bestuivende insecten uit en nemen plaaggeesten 
zoals de eikenprocessierups toe. Alles heeft effect op 
de leefomgeving. Een toekomstbestendige 
leefomgeving waarin de toekomstige generatie ook 
fijn kan wonen en leven is daarom nodig. Hiervoor 
zijn aanpassingen nodig. Er wordt daarom 
onderzocht wat inwoners wel of niet beweegt om 
daarin zelf actie te ondernemen en in hoeverre zij de 
gemeente Bladel al toekomstbestendig vinden. 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het 
inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan dit 
onderzoek (en toekomstige onderzoeken)? Ga dan 
naar www.inwonerspanelbladel.nl en klik op 
‘Aanmelden’. U wordt dan gevraagd om enkele 
gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten 
toegestuurd krijgt. Er wordt zeer zorgvuldig en 
vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze 
worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, 
een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze 
onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en 
voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Op 
www.inwonerspanelbladel.nl vindt u meer informatie 
en kunt u ook uw vragen stellen.

Webinar Daar gaan ze!
Het schooljaar is bijna voorbij en uw kind gaat na de 
vakantie naar het voortgezet onderwijs. Superleuk, maar 
ook spannend! Er breekt een nieuwe fase aan voor uw 
kind én voor u als ouder! Wat gaat er de komende jaren 
allemaal veranderen? Wordt uw kind een echte puber of 
is ‘ie het al? Hoe kunt u daar als ouder mee omgaan? 
Wat werkt er wel, wat niet en waarom? 

Op donderdag 7 juli (20.00 uur - 21.15 uur) organiseert 
GGD Brabant-Zuidoost in samenwerking met Helder 

Theater en Novadic-Kentron een interactief en 
informatief webinar voor ouders van kinderen die in 
groep 8 zitten en volgend jaar naar het voortgezet 
onderwijs gaan. Tijdens dit webinar gaan zij in op 
thema’s als het puberbrein, social media, 
experimenteren en groepsdruk. 

Aanmelden kan via 
www.ggdbzo.nl/cursus/webinar-daar-gaan-ze/. Het 
webinar is na afloop nog enige tijd terug te kijken.

Raadsvergadering op 7 juli 2022
De gemeenteraad vergadert op donderdag 7 juli 2022. 
Deze vergadering is openbaar, begint om 19.30 uur en 
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Bladel. 

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
- Uitwerkingsplan Egyptische Poort;
- Verkeersvisie 2035;
- Jaarstukken 2021;
- Perspectiefnota 2022;
-  Proces rondom keuze schaalsprong 

woningbouwopgave;
- Verordening Jeugdhulp 2022.

De conceptagenda en vergaderstukken kunt u inzien 
via www.bladel.nl/gemeenteraad. Via deze webpagina 
is de vergadering ook rechtstreeks digitaal te volgen of 
later terug te kijken.

Spreekrecht voor inwoners
Als inwoner kunt u tijdens de vergadering inspreken 
op geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal 
vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek 
om spreekrecht meldt u vóór de vergadering bij de 
griffier via griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497-361636.
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Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 14 juni 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Onderzoek nieuw aanbod bedrijventerreinen in 
de Kempen
1.  De resultaten van het onderzoek en de adviezen van 

Stec en Antea door BMC worden verwerkt in de 
Ontwikkelstrategie van de Kempen;

2.  Samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Eersel en 
Reusel-De Mierden worden vervolgstappen gezet in 
het plan van aanpak, waaronder een 
participatieproces en een locatieonderzoek voor 
nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen;

3.  Met de Kempengemeente Bergeijk, Eersel en Reusel-
De Mierden worden afspraken gemaakt over de 

ontwikkeling van nieuw kleinschalig aanbod van 
bedrijfskavels op korte termijn.

Principeverzoek 25 woningen Hofstad / 
Schepenstraat
In principe wordt medewerking verleend aan het 
oprichten van maximaal 25 woningen aan de 
Schepenstraat, onder de voorwaarde dat:
a.  minimaal 40% van de woningen in het sociale 

segment wordt gerealiseerd, waarvan minimaal de 
helft als sociale huur wordt aangeboden;

b.  het plan voorziet in minimaal 20% openbaar groen;
c.  de woningen worden voorzien van het Basispakket 

Woonkeur (met uitzondering van starterswoningen 
in het sociale segment);

d.  de ontwikkeling voldoet aan de Wet geurhinder en 

veehouderij;
e. er een omgevingsdialoog wordt gehouden;
f. er een anterieure overeenkomst wordt gesloten.

Meicirculaire 2022
1.  Kennis genomen van de meicirculaire en ingestemd 

met de financiële consequenties;
2. De raad wordt geïnformeerd.

Uitstel van invoering van het woonplaatsbeginsel 
en het nieuwe objectieve verdeelmodel voor 
Beschermd Wonen
1.  Kennis genomen van het besluit en de reactie hierop 

vanuit het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen 
regio Eindhoven;

2. De raad wordt geïnformeerd.

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

Melding apv / bijzondere wetten 
gemeld

Bladel
•     Nassauplein 10, organiseren van “’t Snipke kleurt 

roze” op 29 augustus 2022.

Hoogeloon
•     Hoogcasteren 25, organiseren van een bedrijfsfeest 

op 9 juli 2022 op het terras van Landgoed 
De Biestheuvel.

Verleende vergunning apv / 
bijzondere wetten
Hapert
•     Ter hoogte van De Kuil 20c, plaatsen van een 

torenkraan in week 25 en 26. Datum besluit: 
22-06-2022.

Casteren
•     op het perceel H 295 aan de Wagenbroeken, “Hul 

Caastere Kampeert” van 24 juni t/m 26 juni 2022.

Gemelde milieumelding

Hoogeloon
•     De Hoef 19, realiseren van een emissiearm 

stalsysteem in de bestaande stal 1.

Verleende Omgevingsvergunning

Netersel
•     De Hoeve 17, aanleggen van een extra inrit. 

Datum besluit: 17-6-2022.

Hapert
•     Oude Provincialeweg 12, plaatsen van een carport, 

overkapping en berging. Datum besluit: 
20-06-2022;

•     De Wijer 28, verbreden van de uitrit. Datum besluit: 
17-06-2022.

Hoogeloon
•     Verzetshelden 33, plaatsen van zonnepanelen. 

Datum besluit: 17-06-2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Industrieweg 5, plaatsen van een overkapping;
•     Sniederslaan 88A, plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde van een woning;

•     Bleijenhoek 71A, bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit.

Netersel
•     De Hoeve 16, plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Casteren
•     Wagenbroeken 19, bouwen van een woning.

Hoogeloon
•     Heuvelseweg 16, wijzigen van de kelder van een te 

bouwen woning.

Ingetrokken 
omgevingsvergunning

Hoogeloon
•     De Langrijt 4, geheel intrekken van de vigerende 

omgevingsvergunning milieu voor het houden van 
varkens. Datum besluit: 15-06-2022.

Verkeersbesluit algemeen 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een algemeen oplaadpunt voor 
elektrische auto’s in te richten nabij:

• Bieshoef 15, Hoogeloon
• Ten eiken 32, Hoogeloon
• Lange trekken 22, Bladel
• Kerkstraat 2, Hapert
• Oude Provinciale weg 22, Hapert

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. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemdstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
3. Aanleg riolering, Markt  Bladel week 26-2022 27 juli t/m 1 juli 2022 Huijbregts infra B.V. (Reusel)
4. Asfaltonderhoud, Dalem, Lemel, Planetenlaan, Castersedijk te Hapert  Dinsdag 12 juli 2022 t/m KWS Infra (Eindhoven)
    en het Jarabos te Bladel  woensdag 13 juli 2022

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel
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LUYKSGESTEL - Het boerenbedrijf is al 
sterk veranderd en zal blijven verande-
ren. We zien dit bijna dagelijks weer in het 
nieuws. Dat sluit aan bij de overdenkin-
gen van boer Dorus, die op zijn erf onder 
een prachtige notenboom het leven op de 
boerderij overdenkt. Zijn kleinkinderen 
hebben er gespeeld; er is een bruiloft ge-
vierd en een 75e verjaardag. Het hele leven 
met hoogte- en dieptepunten van de boer 
komt voorbij. 

De Notenboom
Het toneelstuk ‘De Notenboom’ van Jan 
Smeets werd in 1995 geschreven ter gele-
genheid van het 100-jarige bestaan van de 
boerenbond.  

Het verhaal, waarin de oude boer Dorus van 
der Steen terugkijkt op zijn leven, is zowel een 
levensloop, als een treff end tijdsbeeld over de 
ontwikkeling van de landbouw door de jaren 
heen. Het is het verhaal van boeren van alle 
tijden. De tegenwoordige boeren zullen het 
verhaal kunnen plaatsen in hun eigen leven 
en in de levens van hun vaders of grootva-
ders. Het leven op het boerenerf leek dan wel 
idyllisch, maar kende zeker ook vele uitdagin-
gen. Boer Dorus overdenkt zijn leven op zijn 
erf  onder notenboom. In het verhaal heeft de 
aangetrouwde achterkleinzoon Harrie inmid-
dels het boerenbedrijf overgenomen. Harrie 
wil moderniseren en mechaniseren. Maar dat 
vindt opa Dorus moeilijk te verteren. Dat leidt 
tot de overpeinzingen onder De Notenboom. 
Het hele leven van Dorus komt voorbij in het 
toneelstuk: de hoogtepunten zoals een brui-
loft en de dieptepunten zoals de oorlog en de 
begrafenis. 

Een uitdagende start van de repetities
November 2019 begonnen regisseur Bernard 
Tholen, muzikale leider Christianne Celis en 
het bestuur van openluchttheater De Hun-
nebergen vol goede moed aan het voorbe-
reiden van het toneelstuk. Er werden spelers 
en muzikanten gezocht en gevonden. Nadat 
de groep compleet was, begonnen in februari 
2020 de repetities. Helaas moesten door de 
Covid-19 maatregelen de repetities al gauw 
worden gestopt. En van een uitvoering die 
zomer kon natuurlijk geen spraken zijn. Ook 
in 2021 was het lastig om in groepen te gaan 
repeteren en al gauw werd met pijn in het hart 
besloten de uitvoering weer een jaar door te 
schuiven. Gelukkig konden we aan het begin 
van 2022 de draad weer oppakken met spe-
lers en muzikanten die eerder meededen en 
met nieuwe spelers en muzikanten. Op 8 mei 
was het open theaterdag in De Hunnebergen 
en in het prachtige weer kreeg het publiek 
een voorproefje van het toneelstuk. 

De basis voor het succes
De regie van ‘De Notenboom’ is in handen 
Bernard Tholen. De muzikale leiding is van 
Christianne Manders-Celis en de produc-
tieleiding wordt verzorgd door Albert Jan 
Kuiper. Bernard Tholen is betrokken bij veel 
toneelproducties in de Kempen. De laatste 
jaren heeft Bernard toneelstukken geregis-
seerd voor onder andere Theater ‘t Ros, De 
Kempengalm en de Grenswachters. De wer-
ken die onder zijn leiding worden opgevoerd 
trekken meestal volle zalen. Ook voor ‘De 
Notenboom’ heeft Bernard de regie op zicht 
genomen. De muzikale leiding is in handen 
van Christianne Manders-Celis. Christianne 
heeft bestaande arrangementen aangepast 

aan onze spelers- en muzikantengroep en 
heeft alles ingestudeerd met de deelnemers. 
Tijdens de voorstellingen zal Christianne als 
pianist ook zorgen voor de leiding en begelei-
ding van ‘De Notenboom’.  

De spelers
Alle spelers komen uit de regio. Een aantal 
acteurs heeft eerder met Bernard gewerkt in 
andere gezelschappen. De hoofdrol is weg-
gelegd voor Adriaan Keeris als boer Dorus, 
die zijn leven overdenkt. Adriaan is een ra-
sechte Brabander en spreekt van nature het 
bijhorende dialect. Andere prominente rollen 
zijn de rollen van Elsa (kleindochter van boer 
Dorus), Harry (de man van Elsa die de boer-
derij wil moderniseren) en Grarda (de vrouw 
van Dorus die al is overleden als Dorus onder 
de notenboom zit). Elsa wordt gespeeld door 
twee acteurs: Mette Groenland speelt Elsa als 
opgroeiend kind. Wie op de open-theaterdag 
van 8 mei aanwezig was heeft al mogen ge-
nieten van een optreden van de jeugdige Elsa 
en haar vriendinnetjes en haar opa. Ze voer-
den een ontroerend stukje uit ‘De Notenboom’ 
op als voorproefje van de off iciële uitvoerin-
gen. Anne van Riet speelt Elsa als volwassen 
vrouw. Carin van Hulst speelt de rol van Grarda 
en moet Grarda als jonge vrouw en als oude 
dame neerzetten op het toneel. Natuurlijk zijn 

dit niet de enige rollen. Er zitten twintig zeer 
diverse Brabantse personages in het stuk.

Liedjes zorgen voor een lach en een traan
Het toneelspel wordt afgewisseld met liedjes. 
De markante momenten in het leven van de 
boer worden in de liederen weer gegeven: de 
bruiloft, de gedachten aan de oorlog, een lied 
van een kleinkind met haar herinneringen 
aan het leven op het boerenerf en natuurlijk 
een begrafenislied. Een orkestje - bestaande 
uit accordeon, saxofoon, gitaar, piano, basgi-
taar, drums - zorgt voor de muzikale begelei-
ding. Christianne heeft de bestaande liederen 
gearrangeerd zodat ze passen bij de bezet-
ting van zangers, de acteurs (die ook moeten 
kunnen zingen) en het orkest. 

De laatste voorbereidingen
Inmiddels komt de première dichterbij. De 
première vindt plaats op woensdag 6 juli om 
20.30 uur. Daarna zal het toneelstuk nog een 
aantal keren te zien zijn. De laatste voorstelling 
is op zondag 17 juli om 13.40 uur. Kaartjes kos-
ten € 12,50 en zijn verkrijgbaar via de website 
www.hunnebergen.com. 

Iedereen hoopt natuurlijk op prachtig weer, 
maar weet dat u ook als het regent droog zit 
op de tribunes.

De Notenboom, het verhaal 
van onze boeren...

TONEEL

Dank je wel
Renners, begeleiders, juryleden, politie, sponsors, adverteerders,

TC Solo in Lierop, parcoursbewoners, maar vooral de vele vrijwilligers.

Samen maakten we er een onvergetelijke
71ste ACHT VAN BLADEL van!

Graag tot volgend jaar!

Foto: Peter van Rooij
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Eten met gemak 
wordt Maaltijd Thuis 

Met aandacht bereid,
met liefde gebracht

Eten met gemak - Davy Louwers gaat samenwerken 
met Albert Heijn. Daarom krijgen we een nieuwe naam. 
Natuurlijk komt ook bij Maaltijd Thuis een vaste bezorger 
de maaltijden bij u bezorgen. En smaken de maaltijden 
nog even vertrouwd. Ontdek nu heel voordelig dat u ook 
bij Maaltijd Thuis kunt genieten van heerlijke maaltijden.

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
Bestel nu

maaltijdthuis.nl040 - 82 00 970Maaltijd Thuis – Davy Louwers

LOKAAL
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ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

DINSDAG 5 JULI

GRENSPARKWANDELING 
LOMMEL
Startplaats: Buurthuis De Kom, Kolonie 2, 
3920 Lommel (B). Starttijd: tussen 08.00-
15.00 uur. Wandlus A: 10 en 7 km, lus B: 8 km 
en lus C: 5 km (voor minder mobiele wande-
laars en wandelwagens).

ZONDAG 10 JULI

VLAAMSE MIDDAG EERSEL
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.00-17.00 uur.
Entree: € 3,00. Gezellige Vlaamse middag met 
muziek van Anderszum en Houdoe. 
Vrijwilligers zorgen voor Vlaamse kost.

MIDZOMER FESTIVAL 
HOOGELOON
Locatie: festivalterrein, Hoogcasterseweg 6a, 
Hoogeloon. Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 5,00 
(t/m 17 jaar gratis). Geniet van muziek, een 
hapje en een drankje en vooral veel gezellig-
heid met: OfGeZatBand, Borgers Family en DJ 
Tony Macrony. 

DINSDAG 12 JULI

GRENSPARKWANDELING
VALKENSWAARD
Startplaats: Herberg Harba Lorifa, Pastoor 
Heerkensdreef 20, Valkenswaard. Starttijden: 
7 km tussen 08.00-15.00 uur, 11 en 17 km 
tussen 08.00-14.00 uur. Kosten: bondsleden 
€ 1,50; niet-bondsleden € 3,00 en kinderen 
t/m 12 jaar gratis. Info: www.devoetjes.nl

ZONDAG 17  JULI

PARKCONCERT 
'ÛTBLAOZEN IN 'T PARK'
Locatie: park aan de Kerkstraat, Reusel.
Tijd: 12.30-18.00 uur. Gratis entree.
Openluchtconcert van Harmonie Concordia 
m.m.v. de South East Bigband, De Helaasheid 
en Begunje.

DINSDAG 19 JULI

GRENSPARKWANDELING 
EERSEL
Startplaats: Clubhuis AV DES, Sportpark 
De Dieprijt, Postelseweg 74, Eersel. 
Starttijden: 7 km tussen 08.00-15.00 uur, 12 en 
18 km tussen 08.00-14.00 uur. Kosten: bonds-
leden € 1,50; niet-bondsleden € 3,00 en 
kinderen t/m 12 jaar gratis.

WOENSDAG 20 JULI

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

KINDERMIDDAG 
‘TORENHOOG’
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.30-16.30 uur. 
Kosten: € 3,00. Kom jij ook een toren 
timmeren of een glas-in-lood raampje 
maken? Kei leuk voor basisschoolkinderen.

DINSDAG 26 JULI

GRENSPARKWANDELING
BERGEIJK-WEEBOSCH
Startplaats: Buurthuis ‘t Sant, Witrijtseweg 9,
Bergeijk. Starttijden: 6, 8 en 12 km tussen 
08.00-15.00 uur. Kosten: bondsleden € 1,50; 
niet-bondsleden € 3,00 en kinderen t/m 
12 jaar gratis.

DINSDAG 26 JULI 
T/M VRIJDAG 29 JULI

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

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

KERMIS DUIZEL
Locatie: centrum Duizel.

DINSDAG 2 AUGUSTUS

GRENSPARKWANDELING
LUYKSGESTEL
Startplaats: Voetbalvereniging ZSC, Koolak-
kers 7, Westerhoven. Starttijden: 6 km tussen 
08.00-14.00 uur, 12 km tussen 08.00-13.00 
uur, 18 km tussen 08.00-12.00 uur. 
Kosten: bondsleden € 1,50; niet-bondsleden 
€ 3,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Info: www.degrenslopers.nl

DINSDAG 9 AUGUSTUS

GRENSPARKWANDELING BLADEL
Startplaats: Hotel De Tipmast, Tipmast 48a, 
Bladel. Starttijden: 6 km tussen 08.00-14.00 
uur, 12 en 18 km tussen 08.00-13.00 uur. 
Kosten: bondsleden € 1,50; niet-bondsleden 
€ 3,00 en kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Info: no-limits.nl

ZONDAG 14 AUGUSTUS

MUZIEKMIDDAG  MET
WASSERIJ STEENSEL
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.00-17.00 uur.
Entree: € 3,00. Gezellige middag met een 
beugelkampioenschap, muziek van Wasserij 
Steensel en heerlijke proeverij.

DINSDAG 16 AUGUSTUS

GRENSPARKWANDELING MOL (B)
Startplaats: Parochiecentrum, Achterbos 76, 
Mol-Achterbos (B). Starttijden: 4, 6, 10, 13, 
16 en 20 km tussen 08.00-15.00 uur. Kosten: 
bondsleden € 1,50; niet-bondsleden € 3,00 en 
kinderen t/m 12 jaar gratis.

DINSDAG 30 AUGUSTUS 
T/M VRIJDAG 2 SEPTEMBER

FIETS4DAAGSE LAGE MIERDE
Start: Bojo's Lunch en Dinercafé, Dorpsplein, 
Lage Mierde. Kosten: volwassenen voor 4 
dagen € 8,00 en kinderen tot 12 jaar € 3,00. 
Per dag inschrijven € 3,00. 
Elke dag inschrijven tussen 10.00-14.30 uur. 
Keuze tussen route van 30 à 35 km of 
verlengde route van 60 à 65 km.

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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De organisatie van de Wielerronde van Hapert steekt een 
duim omhoog voor al haar vrijwilligers. Bedankt voor jullie 
inzet!

Organisatie Wielerronde Hapert
------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor JMZ Cordaad Welzijn voor 
het geweldige kamp, die ze hadden georganiseerd voor 
de jonge mantelzorgers!

Een jonge mantelzorger
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim staat omhoog. Hartelijk dank voor de mooie woorden, kaarten en attenties die ik 
mocht ontvangen i.v.m. mijn afscheid van CC Den Herd in Bladel. Het is fijn dat wat je deed 
gewaardeerd wordt!

Lia Vugts
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de organisatie van Hul Caastere Kampeert. De camping was 
weer goed opgezet, met een leuk programma en een gezellige en gemoedelijke sfeer. Bedankt, 
we hebben er weer van genoten!

De kampeerders van Casteren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen gaan omhoog voor de geweldige leuke dag, die georganiseerd was voor het 
5-jarig bestaan van Parkinson De Kempen. Het was een mooie dag waar we van genoten 
hebben. Bedankt!

Namens de Parkinson De Kempen-leden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor alle vrijwilligers van De Zonnebloem Bladel voor hun inzet bij de verkoop 
van de loten. Dankzij jullie kunnen wij leuke activiteiten gaan organiseren voor onze gasten.

De Zonnebloem Bladel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor Marloes, Marga, Marieke, Koen en Gert-Jan die op zondag 26 juni een 
familiedag organiseerde voor de Dorpsrand in Hooge Mierde. 

Een dikke merci van de deelnemers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... het nog maar de 
vraag is of er over 
een paar jaar nog 

bananen zijn? 
In de jaren ‘50 

bezweek de banaan die 
het meest gegeten werd, 
de Gros Michel, onder 
een schimmel die de 
boom aantast. Daarna 
werd de Cavendish 

ontwikkeld, de huidige 
banaan. Deze was 

aanvankelijk resistent 
tegen de schimmel, 
maar wordt inmiddels 

ook aangetast.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

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!

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

Handwerken 
met dames van 

Stichting 
Wereld Wijd

REUSEL - Dames die willen handwer-
ken en hiermee het missiewerk van de 
missionarissen uit Reusel-De Mierden 
tevens steunen. 

Bent u iemand die graag handwerkt, dan 
bent u van harte welkom op dinsdagmid-
dag van 14.00 tot 16.00 uur in de blokhut 
van Jong Nederland, Hulselsedijk 32 in 
Reusel. Onze dames van Stichting We-
reld Wijd naaien, haken en breien. Er is 
natuurlijk ook de gelegenheid om gezel-
lig wat te buurten. 

De toegang is gratis en u krijgt daarbij 
nog een lekker bakje koff ie of thee. Kom 
gerust eens langs of wilt u meer infor-
matie, bel dan naar Ina Schoofs, telefoon 
0497-643623.

ALLERHANDE

in de regio

T/M ZONDAG 21 AUGUSTUS
BEELDEN IN DE KRUIDENTUIN
Locatie: Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2, Eersel. 
Open: zie openingstijden Kempenmuseum. 
Entree: volwassenen € 6,50; 13 t/m 18 jaar 
€ 2,50 en kinderen gratis. Duo-expo in de 
Kruidentuin van het Kempenmuseum met 
unieke beelden van Rian Peters en 
Phil de Hair. 

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.

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.

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken 
voor alle mooie kaarten, bloemen en felicitaties 

vanwege ons 50-jarig huwelijk.

Frans en Maria van Gestel-Hermans

Bedankt!Bedankt!
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Cordaad Welzijn zoekt:

Ondersteuner zelfhulpgroep 
mantelzorgers NAH Bladel
Vanaf september faciliteert u maandelijks de 
zelfhulpgroep Mantelzorgers die zorgen voor 
hun naaste/bekende met NAH (niet-aange-
boren-hersenletsel). De groep bepaalt zelf 
wat er besproken wordt. U zorgt dat de koff ie 
klaar staat en iedereen zijn/haar verhaal 
kan vertellen. Er wordt een veilige omgeving 
aangeboden waarin iedereen open en 
vertrouwelijk met elkaar kan praten over wat 
hen bezighoudt. Een plek waar ze samen lief 
en leed kunnen delen. Alles wat besproken 
wordt die avond, blijft binnen de groep.

Meer info bij ivonnemegens@cordaadwel-
zijn.nl of 06-57782844.

Gezelschapsmaatje
Een 86-jarige man in Bladel met Parkinson 
dementie zou het leuk vinden om samen met 
een vrijwilliger te gaan fietsen (op een duo-
fiets) of iets anders te ondernemen. Wil jij 
hem een prettige afleiding bezorgen?

Wordt ook maatje: eefjeheesterbeek@
cordaadwelzijn.nl of 06-58797156

Maatje
Voor een mevrouw in Reusel zijn wij op zoek 
naar een maatje die met haar activiteiten wil 
ondernemen en haar kan helpen om wat meer 
onder de mensen te komen. Wil je graag iets 
voor haar betekenen? Kom kennismaken!

Wordt ook maatje: eefjeheesterbeek@
cordaadwelzijn.nl of 06-58797156

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

Waar ren jij mee? 
Ga naarrentegenkanker.nl

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Wij willen iedereen heel hartelijk danken 
voor de vele cadeaus, kaarten en bloemen 

die wij mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk.

Kees en Greet Verbaant-van Limpt
Reusel

Hartelijk  dank!Hartelijk  dank!

HAPERT - De winnende loten van de jaar-
lijkse kermisloterij Hapert zijn:

-  Zaterdag: grote fiets lotnr. 0936 en kleine 
fiets lotnr. 0095

-  Zondag: grote fiets lotnr. 0346 en kleine 
fiets lotnr. 0332

-  Maandag: grote fiets lotnr. 0717 en kleine 
fiets lotnr. 0916

-  Dinsdag: grote fiets lotnr. 0586 en kleine 
fiets lotnr. 0534

U kunt met het winnende lot contact opne-
men met Henk van Beers, tel. 591843 of 06-
51133813 en met Eric Sol, tel. 06-11365459. 

Comité Hulp in Nood wil iedereen bedanken 
voor de financiële bijdrage en steun voor de 
loten en met enveloppen trekken met Hapert 
kermis.

Uitslag 
loterij 
Hapert kermis

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wette-
lijk verplicht op iedere verdieping in elke 
woning. Check op rookmelders.nl hoeveel 
rookmelders jij nodig hebt. 

Koop en plak ze makkelijk en snel op. Zo zorg 
je voor jouw veiligheid en die van de mensen 
om je heen en ben je klaar voor de nieuwe 
wet.

Rookmelders 
vanaf 1 juli 2022 
wettelijk verplicht
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Meer informatie / inschrijven
    www.wandelenhapert.nl

Di 5 t/m Vr 8 juli
Afstanden

3 – 6 – 10 km
Vertrek dagelijks 

tussen 17.00 – 19.00 uur

Za 9 + Zo 10 juli
Afstanden

15 – 25 – 40 km
Vertrek beide dagen vanaf 7.00 uur

Vertrek/aankomst:

Gemeenschapshuis Den Tref 

Hapert

“Wandelen voor een glimlach”
Wandelweek staat in teken van 

sponsorloop tbv
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 4

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#1

7 1 2 6 5
5 7 2 1 8

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

2 7 6 4
9 6 8 2 4 9

1 8 7
1 2 1 8 5 9

2 5 7 9 1 8 2
1 8 4

4 6
9 1 8

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

8 1 6 1 2 4
6 8 1 3

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

8 5 9 6 2
6 4 2 1 3

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 26

"W
hen deeds speak, w

ords are nothing."
-- Pierre-Joseph Proudhon

1 3
9 8

7 4 3 6
8 1

2 1
2 5

1 5 9 4
4 6

2 3

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Natuur(lijk) 2 
 

    A  11 1    5 4      
B  7  4   14 1  13 13  6  11   
     C  7 4   11 2  6 6   
     D  6     6 6     
    E 5 11    12  6 7  8   
     F 5 13   14  11      
      G 2     2  1    

H   4 3 3 14 9 3  1        
      I 13   14   4     
   J 8    9   4 9 3    11 
       K 3    11 2  6   
   L  7  6    9 9  14    
     M 2 7    11 10 3  10   
   N 5 4  10 11   4       
   O  3 3 14 2  7   13 8    
      P  14   4       
 Q 12  11 1  6   1  4  9 9   
     R 5 6   2 7   11    

 
 

A - Daar zitten vogels met grote problemen (2,2,6)
B - Homogene grondvruchten (15)
C - Edele delen van dieren, zoals apennoten, 
  lamzakken en hondenlullen (12)
D - Is een pechvogel of een vliegend schaap (10)
E - Staat dit op de wintertijd afgesteld? (12)
F - (Met elkaar) bomen (7)
G - Hierin slapen Margriet, Roos en Marjolijn (8)
H - Bloeiwijze (13)
I - Die plant is op zijn plaats in een bloembed (7)

J - Is van levensbelang voor een vogel 
  (en haar nakomelingen) in mei (2,2,4,6)
K - Partij voor de dieren (8)
L - Koudbloedige amfibie (5,6)
M - Partij voor de dieren (10)
N - Daarin leggen zijderupsen hun eitjes (10)
O - Steenbreek (12)
P - Zij voelt zich als een vis in het water (5)
Q - (Delen van) voortplanten? (10,6)
R - Die vind je in het beukenbos (9)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Jens de Groot
      uit Hooge Mierde

met het oplossingswoord: ‘Gezelschapsspel’

Jens heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: 

      uit Hooge Mierde

De winnaar van vorige week is: 

      uit Hooge Mierde

Cryptofilippine
Natuur(lijk)

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 26

D
on't be irreplaceable. If you can't be replaced, you can't be prom

oted.

3 2 1
1 8 7 6

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

9 3 5 2
7 1

9 8 7 4
5 8 1

Ill
us

ie

Op verkoeling bij de Eskimo'sOp verkoeling bij de Eskimo's

Een illusie is een schijnbare werkelijkheid 
of een onjuist idee van de werkelijkheid. 

Geloof (niet) alles dat je ziet 
in deze optische illusie. 
Is het gezichtsbedrog? 

Of toch niet.......? 

Hiernaast een interessante 
en onmogelijke driehoek van 

de Zweedse artiest 
Oscar Reutersvard.
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De mooiste goedkoopste 
De mooiste goedkoopste 

kermis van Nederland!kermis van Nederland!

Meer dan 90 attracties!Meer dan 90 attracties!

Fo
to

: A
rn

o 
va

n 
H

ei
js

te
rs

Fo
to

: A
rn

o 
va

n 
H

ei
js

te
rs

www.kermisbest.nlwww.kermisbest.nlwww.kermisbest.nl1 t/m 6 juli 20221 t/m 6 juli 2022

99 kinderattracties      kinderattracties     ee1,201,20
11 familie-attracties   11 familie-attracties   ee1,501,50
10 grote topattracties 10 grote topattracties ee2,00-2,00-ee4,004,00

RandprogrammaRandprogramma
- Ballonnenparade - Ballonnenparade Vrijdagmiddag

- Straattheaterfestival - Straattheaterfestival Zaterdagmiddag

- Stripfigurenparade - Stripfigurenparade Maandagmiddag

- Braziliaanse avond - Braziliaanse avond Maandagavond

- Back to the 90’s parade 
- Back to the 90’s parade Dinsdagmiddag

- CircodiStrada (verlicht) - CircodiStrada (verlicht) Dinsdagavond

- Kindersafari - Kindersafari Woensdagmiddag

JONGEREN

Door Renate Pijnenburg

REGIO - De gymmeesters en -juff en van 
Beweegteam de Kempen hebben het druk 
gehad de afgelopen weken. Dat vinden 
ze niet erg want ze willen niets liever dan 
kinderen plezier in bewegen laten erva-
ren. Met een sportdag, Click Beach en drie 
Outdoor Open Dagen was er de afgelopen 
weken veel te beleven op de Kempische 
sportvelden.

Competitie en plezier
In Bladel werden de vakleerkrachten betrok-
ken bij de gezamenlijke sportdag van basis-
scholen De Toermalijn, De Fransiscusschool 
en KC De Florent. Een beetje competitie maar 
vooral heel veel plezier stond centraal. Een 
paar weken later was er een groot spektakel 

op de Beachvelden op de Markt in Bladel, 
waar naast een competitie – met groeimoge-
lijkheden – voor de groepen 7 en 8, de leukste 
spelletjes in het zand werden aangeboden.

Feest op de sportvelden
Op drie opeenvolgende woensdagen was het 
feest op de sportvelden van Eersel, Bladel en 
Reusel. Veel lokale en regionale sportaanbie-
ders boden hun programma aan om leerlin-
gen van het basisonderwijs kennis te laten 
maken met nieuwe sporten. Lenny van de 
Oetelaar is naast leerkracht bij KempenKind 
ook korfbaltrainster bij KV Bladella. “Gewel-
dig om te zien dat er zoveel kinderen een kijk-
je komen nemen en meedoen aan de sporten. 
Ik zie allemaal nieuwe gezichten, kinderen die 
nog niet bij onze vereniging zitten. Wat ook 
heel mooi is, is dat acht C-speelsters zich 
aangemeld hadden om deze clinic mee te 
verzorgen. Het zijn de trainsters van de toe-
komst en het is mooi dat zij ook in een ont-
spannen setting kunnen ervaren hoe leuk de 
andere kant van de sport is. Het is nu al een 
geslaagde dag.”

Niets moet, alles mag
Even verderop staat meester Ties op de ten-
nisbaan. Grote rackets voor soms nog erg 
kleine handen maar dat hindert niet. Hij wordt 
uitgedaagd voor een potje één tegen twee. 
Wie gewonnen heeft, laten we in het midden 
maar iemand had het hard te halen. Bij de 
boks-clinic, aangeboden door Pro-Athletics, 
wordt meteen serieus getraind. Het draait 
voornamelijk om discipline, zo blijkt. Luiste-
ren en precies doen wat de instructeur zegt, 
lijkt niet voor alle deelnemers even makkelijk. 
Het leuke van de Outdoor Open Dagen is, 
dat niets moet en alles mag. Bevalt de sport 

niet, mag je lekker naar de volgende. Naar de 
stormbaan, knotshockey, voetbal, handbal of 
scouting. Of op zoek naar de verborgen voor-
werpen om een frisbee te winnen.

Sport- en Cultuurgala
De zomervakantie staat bijna voor de deur. 
Tijd om even bij te komen en nieuwe plan-
nen te gaan maken want dat er volgend jaar 
weer nieuwe Click-feestjes aankomen, is 

zeker. Teamleider Freek Bijnen meldt op de 
valreep dat er plannen gemaakt worden voor 
een Groot Kempisch Sport- en Cultuurgala. 
“Waar en wanneer dat plaats gaat vinden, 
is nog niet bekend. We willen het niet alleen 
richten op de kampioenen maar vooral op bij-
zondere prestaties op sport én op cultuurge-
bied en het zal zowel voor jeugd als volwas-
senen zijn. Sport en cultuur verbindt en dat 
willen we graag benadrukken.”

Click-feestjes op de regionale sportvelden

De zomervakantie staat bijna voor de deur. Tijd om even bij te komen en nieuwe plannen te gaan maken want dat 
er volgend jaar weer nieuwe Click-feestjes aankomen, is zeker. Teamleider Freek Bijnen meldt op de valreep dat er 
plannen gemaakt worden voor een Groot Kempisch Sport- en Cultuurgala.
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BLADEL - Het is bijna zomervakantie, 
maar voordat we onze instrumenten wat 
rust gunnen, laat de Koninklijke Harmonie 
L’Union van zich horen in deze zomerperi-
ode! Ons jeugdorkest heeft vorig weekend 
een ‘inhaalslag’ gemaakt. Tijdens dit con-
cert passeerden alle concerten van het 
afgelopen jaar de revue, met onder andere 
carnavals- en kerstmuziek. 

Een uniek concert met deze hoge tempe-
raturen. Komende week is het tijd voor de 
donateursactie en komen we bij 
u langs. De week erop, op 15 juli, 
nodigen we u uit voor een gezelli-
ge avond in Den Herd, waarin alle 
orkesten van de vereniging zich 
zullen laten horen (en vergeet ook 
vooral onze bekende vlaaienloterij 
niet!).

Donateursactie
Komende week is het tijd voor de jaarlijkse 
donateursactie. U heeft de welbekende enve-
lop al in de brievenbus mogen ontvangen. In 
de week van 4 t/m 8 juli zullen we met alle 
leden van deur tot deur gaan met de gele em-
mers. We hopen dat we dit jaar weer op een 
mooie bijdrage mogen rekenen, zodat wij als 
vereniging door kunnen gaan met wat wij het 
liefste doen: muziek maken! De donateursac-
tie bijdrage wordt namelijk gebruikt voor het 
onderhoud en de aanschaf van onze instru-
menten, organiseren van concerten en ga zo 
maar door. Mocht u ons gemist hebben, of 
liever contactloos meedoet, scan dan de QR 
code bij dit artikel. Even scannen en u kunt 
zelf het bedrag bepalen wat u wilt sponseren.  

Afsluitingsconcert
Op 15 juli is het tijd voor ons jaarlijkse af-
sluitingsconcert. Een traditie die we al jaren 
in ere houden. De avond heeft een zomers 
tintje, we ruilen onze uniformen in voor een 
zomerse outfit en zorgen voor een vrolijk en 
licht programma, wat start om 19.00 uur. Bij 
goed weer ziet u ons pieporkest, jeugdorkest, 
percussiegroep en harmonieorkest voor op 
het plein bij Den Herd. Bij wat minder weer 
zorgen we binnen voor zomerse klanken. 

Een extra reden om naar dit leuke concert te 
komen is de vlaaienloterij. Vroeger een onder-
deel van de kermis, nu een mooi moment om 
de vakantie in te luiden. Dus neem wat klein-

geld mee en wie weet gaat u naar huis met 
een heerlijke vlaai van Bakkerij Jan Swaanen. 

Tijdens het concert zal ook een groep leerlin-
gen van de Toermalijn mee spelen. Deze leer-
lingen van groep 4 en 5 hebben meegedaan 
aan het project de slagwerkbende en de leer-
lingen van groep 6 hebben meegedaan aan 
de blazersbende. Elke leerling heeft daarin de 
kans gekregen om een instrument uit te pro-
beren en ervaart hoe bijzonder het kan zijn om 
met een hele groep muziek te maken. Na acht 
weken oefenen wordt het afgesloten met een 
gezamenlijk concert met het jeugdorkest. De 
scholen Florent, Franciscus en Sleutelaar zijn 
al eerder aan de beurt geweest en met de kin-
deren van de Toermalijn sluiten het schooljaar 
af. Meer over de slagwerk- en blazersbende 
kun je lezen in de verenigingsbijlage van de 
PC55 in september. En dan nog iets.... Tijdens 
het concert zal ook een nieuw gezicht zich 

presenteren. Het harmonieorkest 
is de afgelopen maanden op zoek 
gegaan naar een nieuwe dirigent. 
De vorige dirigent was actief op 
ad interim basis en dit voorjaar zijn 
we aan de slag gegaan met het 
zoeken naar een geschikte ver-
vanger. We hebben vier dirigenten 
uitgenodigd die ieder twee repeti-
ties hebben geleid en daarna onze 

nieuwe dirigent gekozen. Tijdens het concert 
presenteren we onze nieuwe dirigent en gaan 
we richting ons 180-jarig bestaan samen. Wij 
wensen iedereen alvast een fijne vakantie en 
hopen u te mogen begroeten tijdens de dona-
teursactie en ons afsluitingsconcert.

Donateursactie en afsluitings-
concert van Koninklijke 
Harmonie L’Union

HULSEL - Op zondag 10 juli is er op het 
sfeervolle en gemoedelijke terras van ‘t 
Drieske in Hulsel een muzikaal optreden 
van de Grensmuzikanten, Accordeontref-
vrienden en de Steirische vrienden.

Het repertoire bestaat deze keer, naast de 
bekende Nederlandstalige, ook uit Duitse en 
Engelstalige liederen. Dit alles wordt ten ge-
hore gebracht met mooie zang- en gitaarspel. 
Ook de banjo laat zijn mooie klanken horen, 
evenals de drums van onze Jan en niet te 
vergeten de geweldige klanken van de grote 
groep accordeonisten en de Oostenrijkse 
trekzakken.  

Dit alles staat garant voor een mooie muziek-
middag, waarvoor wij u graag uitnodigen op 
het terras van ‘t Drieske, naast de kerk in Hul-
sel. Bij slecht weer gaat het altijd door, want 

dan is het binnen in de mooie zaal. Aanvang 
is om 13.30 uur en de toegang is gratis.

Groots terrasoptreden bij ‘t Drieske

VESSEM - Op donderdag 7 juli, om 20.00 
uur, speelt Duo Misia een concert in de 
Lambertuskerk, Servatiusstraat 8 in Ves-
sem. De Belgische violiste Jiska Lambrecht 
en de Nederlandse celliste Iedje van Wees 
ontmoetten elkaar aan de Hochschule für 
Musik und Tanz Köln in 2018. 

Individueel zijn beide musici op internationaal 
niveau actief. Jiska zette haar carrière en studie 
voort in Zürich en Iedje verdiepte zich verder 
in orkestspel en speelt als plaatsvervangend 
aanvoerder bij de Niederrheinische Sinfoniker 
(Theater Krefeld & Mönchengladbach).

Het programma wordt een mooie reis van 
west naar oost, beginnend in Frankrijk met 
Maurice Ravel en eindigend in Rusland met 
duo’s van Rheingold Glière.

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van 
het concert is er gelegenheid om bij te dra-
gen aan de concertkosten. Aanmelden kan 
via behoudlambertuskerk@gmail.com. 

De kerkdeur is om 19.30 uur open en aanvang 
van het concert is om 20.00 uur.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Concert Duo Misia 
in de Lambertuskerk

Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)

MUZIKAAL

Deze 
Jonge 
Held
heeft je 
nodig.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien 
met een nierziekte eist ongeloo� ijk veel van 
kinderen. Ze hebben weinig energie, mogen 
niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel 
zware medicijnen slikken en soms zelfs 
dialyseren. Dat is slopend.

Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen 
deze doorzetters het uiterste van zichzelf 
om gewoon te léven. Jonge Helden zijn het. 
Voor hén willen wij er zijn. Nu en later. 

Geef daarom voor een toekomst waarin we 
nierziekten kunnen genezen.

Ga naar nierstichting.nl

Scan de 
code met uw 
smart phone 

en doneer
eenvoudig 

online.
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Ben je geïnteresseerd geraakt? Dan
kun je contact met ons opnemen.

013 - 513 13 37
info@vanderzanden.nl

Meer weten over ons familiebedrijf?
Neem dan eens een kijkje op onze
site www.vanderzanden.nl

WIE BEN JIJ?
Jij werkt nauwkeurig en bent een
echte doorzetter. Veiligheid staat bij
ons hoog in het vaandel dus wij
verwachten van jou dat je veilig te
werk gaat. Je bent enthousiast en je
zet je voor de volle 100% in!

KOM JIJ ONS FAMILIEBEDRIJF
VERSTERKEN?

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Voor de
functies (leerling) vakman GWW en rioleur, zijn wij op

zoek naar een gedreven en enthousiaste collega die ons
familiebedrijf komt versterken.

VAKMAN GWW/ RIOLEUR

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

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

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.

ZONDAG 3 JULI GRAVER SPEKTAKEL
Gezellige vlooienmarkt, 6 straten vol.
Kerstroosstraat, Valkenswaard. Gratis entree. 
09.00-16.00 u. Info: 06-20299824.
www.timmermansevenementen.nl

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.

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

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).

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. 

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.

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

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

Stalen rolsteiger, 2.50 m lang, 80 cm breed, 
4 m hoog. € 100,-. Tel. 0497-681640.

Maxi-cosi, kinderstoel en buggy. Samen € 20,00.
Tel. 06-10517240.

4 tuinbeelden, terrazzo, ca. 95 cm hoog, samen 
€ 110,-. Centrifuge € 20,-. Tel. 06-44102821.

Acculader, Einhell 5amp, 6/12 volt, € 7,50. 
Skil schaafmachine, 1500h1, € 20,-. 
Tel. 06-20999138.

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

Diverse printen, ingelijst, vanaf € 2,50. 
Tel. 06-20999138.

Stalen kast met hangmappen, l-b-h 80-60-72, 
€ 25,-. Tel. 0497-681640 / 06-47025347.

hypotheekkiezen.nl

Planken, lengte x breedte x dikte = 225 x 12 à 13 
x 2,2 = € 2,25. 200 à 225 x 10 x 2,2 = € 1,75. 200 
à 225 x 10 x 1,8 = € 1,25 en 90 à 100 x 10 x 1,8 = 
€ 0,50. Tel. 06-83918582.

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

Koperen leidingen, 4x2 m en 4x1 m, binnenmaat 
20 mm, één koop, € 50,-. Tel. 06-83918582.

Prima werkende koel-vrieskast, wit, ± 155 x 55 
x 60 cm. € 40,-. Tel. 06-49507923.

4 platte, plastice opbergbakken met deksel, op 
wieltjes, ± 75 x 35 x 17 cm. Tel. 06-49507923.

Kleine pakken paardenhooi, eerste snee, € 5.- 
per stuk. Hooge Mierde, tel. 06-53355802.

Suske en Wiske stripboeken, v.a. nr. 67 t/m 292.
Los te koop. Tel. 0497-388051.

Gigant racefiets, 58 inch, i.z.g.st. recent nieuwe 
ketting, tandwielen, derailleur, remblokjes enz.
Tel. 06-34298491.

Bruin eiken tafel + 4 eiken stoelen, zachte zit en 
rug, i.g.st. € 50,-. Tel. 06-31515081.

Trampoline, 2,40 doorsnede, i.g.st. € 50,00.
Tel. 06-34263764.

Elektrische koelbox voor in auto, werkt op 
sigarenaansteker, merk Mobicool, € 25,-.
Tel. 06-23835972.

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: Huishoudelijke hulp voor 6 uur per 
week in Reusel. Betreft 2 huishoudens (dicht bij 
elkaar gelegen) voor ieder 3 uur. Vergoeding in 
overleg. Tel. 06-47476747.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 2 uur per 
week in Reusel. Dag en tijd in overleg. 
Tel. 06-51697352.

GEZOCHT: Gezellige, betrouwbare huis-
houdelijke hulp voor 2 huishoudens in Hulsel. 
Eén huishouden (2 kinderen om de week thuis) 
4 uur per week en andere huishouden (2 jonge 
kinderen) om de week 4 uur. Tel. 06-11266920.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor elke week 
of om de 14 dagen in Hapert. Dagdeel en tijd in 
overleg. Whatsapp naar 06-22037327.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 uur per week in 
Reusel. Dagen in overleg. Graag alleen serieuze 
antwoorden met ervaring. Tel. 06-25443988.  

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. 

GEVONDEN: Huissleutel op de hoek 
Sportparkstraat-Koolbogt in Bladel. 
Tel. 06-51599753.

GEVONDEN: Zwarte tas met inhoud (o.a. 
damestas, regencape). Tel 0497-681414.

GEVONDEN: Zwarte fietstas, Kempenbaan 
richting Reusel, inhoud: zwarte regenbroek en 
blauw jack met logo. Tel. 06-12955709.

GEVONDEN: Ring met 3 huissleutels, 
omg. de Ekkers in Reusel. Tel. 06-18421766.

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

GRATIS AF TE HALEN: Mahoniehouten 
salontafel met 2 lades en onderblad. 
Tel. 06-53502327.

GRATIS AF TE HALEN: Goede paardenmest 
voor de tuin. Tel. 06-53257474.

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

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.

 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

GRATIS

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP
GEVONDEN

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s

Batterijen

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB
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PC55 verschijnt na deze editie nog 4 keer voor de zomersluiting. 

DE LAATSTE UITGAVE VOOR DE ZOMERSLUITING IS DE EDITIE VAN 29 JULI. 
Berichten voor deze editie dienen uiterlijk maandag 25 juli binnen te zijn.

DE EERSTE UITGAVE NA DE ZOMERSLUITING IS DE EDITIE VAN 2 SEPTEMBER. 
Berichten voor plaatsing in deze editie dienen uiterlijk 

maandag 29 augustus binnen te zijn op de redactie via e-mail: info@pc55.nl

PC55 VERSCHIJNT NIET VAN PC55 VERSCHIJNT NIET VAN 5 T/M 26 AUGUSTUS5 T/M 26 AUGUSTUS
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

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
IN JULIIN JULI
ma. t/m vr. van 9-13 uur ma. t/m vr. van 9-13 uur 
za. van 9-16 uurza. van 9-16 uur

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

Like ons op Facebook

KEMPENLAND

Wonka Podia – een intensief samenwer-
kingsverband tussen zes podia in de Brain-
portregio – gaat in het voorjaar van 2023 
gezamenlijk een theatervoorstelling aan-
bieden aan alle basisschoolkinderen van 
groep 5 en 6 in hun gemeentes. De intentie 
van Wonka Podia is deze educatieve thea-
teractiviteit jaarlijks aan te gaan bieden, in 
de podia of daarbuiten. 

Voor deze eerste editie is de keus gevallen op 
de prachtige, fantasierijke buitenvoorstelling 
‘De Monteur en Het Meisje’ van Jeugdtheater 
Wildpark. Het feestelijke project wordt opge-
zet in samenwerking met Wildpark en de cul-
tuurcoaches van alle betrokken gemeentes.

Theater voor iedereen
Wonka Podia heeft als missie om theater zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.. 
Op verfrissende en eigentijdse wijze, en – waar 
mogelijk - met gebruik van de nieuwste tech-
nologieën wil Wonka Podia ervoor zorgen, dat 
zoveel mogelijk inwoners uit de Brainportregio 
kunnen genieten van theater. Kinderen hebben 
hierbij speciale aandacht, ze zijn immers de 
bezoekers van de toekomst. Een fantastische 
theaterervaring brengt een kind veel meer dan 
alleen een leuke middag. Theater ontroert, ont-
spant, zet aan het denken, confronteert, zorgt 
voor anders leren kijken. Zij gunnen dit elk kind.

Educatief project
De buitenvoorstelling ‘De Monteur en Het 

Meisje’ van Jeugdtheater Wildpark kan op 
het schoolplein gespeeld worden en steeds 
voor circa 170 leerlingen. Er zullen zo’n 60 
buitenvoorstellingen georganiseerd worden, 
waarmee ruim 10.000 kinderen theater ca-
deau krijgen van Wonka Podia. Het is daarbij 
belangrijk dat het geen ‘losse’ voorstelling 
wordt, maar dat er een voortraject aan ge-
koppeld is. Zo komt er een speciale video-
lesbrief voor de deelnemende basisscholen 
en in samenwerking met de cultuurcoaches 
wordt bekeken wat er nog meer mogelijk is. 
Denk bijvoorbeeld aan verbinding met de 
muziekles op school of een theaterdocent 
voor de klas. 

Wonka podia 
Wonka Podia is een samenwerking van zes 
podia in de Brainportregio (red. De Schalm, 
De Hofnar, De Kattendans, De Cacaofabriek, 
Het Speelhuis en Het Parktheater) waarbin-
nen kennis en ervaringen worden gedeeld op 
het gebied van onder meer techniek, marke-
ting en programmering. Wonka Podia streeft 
ernaar om podia toegankelijker te maken 
voor iedereen die dat wil. Thema’s als inclu-
siviteit, internationalisering en educatie staan 
dan ook centraal. 

Wonka Podia is één van de 26 Regio Deals 
Brainport Eindhoven. Regio Deal investeert 
samen met de regio in het bevorderen van de 
brede welvaart: leefbaarheid, vestigingskli-
maat en economische kracht.

Wonka Podia gaat theater cadeau 
geven aan 10.000 basisschoolkinderen 
in de Brainportregio

KEMPEN - De organisatie van de 13e editie 
van de Camino in de Kempen staat in de 
startblokken. Nadat de wandeltocht drie 
jaar op rij geen doorgang heeft kunnen vin-
den heeft de werkgroep dit jaar het draai-
boek onder het stof vandaan gehaald en 
zijn de voorbereidingen opgestart.

We merken dat deze wandeltocht door de 
Brabantse Kempen in een behoefte voorziet 
en dat deelnemers van afgelopen edities er 
reikhalzend naar uitkijken om weer eens af 
te kunnen reizen naar Vessem. En ook voor 
ons is het uiteraard plezierig om vele wande-
laars te mogen begroeten en bij te praten met 
oude bekenden en ondertussen te wandelen 
in de omgeving.

De Camino in de Kempen is een wandeltocht 
van 8 of 16 kilometer door de mooie natuur 
van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. Het 
belangrijkste van deze dag is het met elkaar 
wandelen. Als extra worden er tijdens deze 
tocht herinneringen opgehaald aan het pel-
grimeren naar Santiago de Compostella. Ook 
plaatselijke bezienswaardigheden spelen een 
rol tijdens het lopen.

De start vindt plaats bij de Pelgrimsherberg 
Kafarnaüm, Servatiusstraat 11 in Vessem. De 
deelnemers gaan groepsgewijs vanaf 09.00 

uur van start en er wordt gelopen in groe-
pen van 10 à 15 personen. De leiding van een 
groep berust bij een Santiago-veteraan. Bij 
aanvang op Kafarnaüm is er koff ie of thee 
voor de deelnemers, maar in tegenstelling 
tot voorgaande jaren dient men zelf voor een 
lunch te zorgen en water voor onderweg. Op 
het eindpunt bij de Jacobushoeve, Jan Smul-
dersstraat 4 in Vessem, krijgen de deelnemers 
een vers Jacobusbroodje. Daar is ’s middags 
het Praathuis geopend voor koff ie of thee en 
zijn in de middag de winkels geopend.

De Camino in de Kempen is een initiatief van 
het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
(Regio Zuidoost-Brabant) en de Pelgrimsher-
berg Kafarnaüm en de Jacobushoeve in 
Vessem en wordt gewandeld op maandag 
25 juli, de feestdag van Jacobus. Inschrijven 
voor deze wandeltocht kan sinds 15 juni via 
de website van Pelgrimsherberg Kafarnaüm 
of via een link op de website van de Jacobus-
hoeve. Uw aanmelding dient uiterlijk 18 juli 
binnen te zijn; u krijgt hiervan een bevesti-
ging. De kosten voor deelname zijn € 5,00 per 
persoon, contant te voldoen ter plaatse voor 
vertrek van de wandeling.

www.pelgrimsherberg.nl 

www.jacobushoeve.nl

Camino 
in de Kempen
Wandelen op de feestdag van Jacobus; maandag 25 juli
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Petrusklepel
Zondag 3 juli is er in de kerk en de pastorie-
tuin van Reusel een ontmoeting voor jonge-
ren die interesse hebben om mee te reizen 
naar Lissabon in 2023 voor de Wereldjonge-
rendagen. Uit heel de wereld komen jongeren 
samen om hun geloof te vieren en te verster-
ken. Het ontmoeten van jongeren uit andere 
landen geeft altijd een unieke sfeer. Zelf ben 
ik geweest in Compostella, Cestochowa en 
Toronto. Het zijn heel mooie ervaringen ge-
weest waarbij je merkt dat het niet waar is 
dat jongeren niks met de kerk hebben. Ze 
hunkeren zelfs naar een gedeelde religieuze 
ervaring. Als iedereen er op zijn eentje maar 
wat van moet maken, mis je de saamhorig-
heid in dit opzicht. Wie gaat er mee op reis? 
Wie weet wil een opa of oma wel sponsoren?  
Het is het waard!

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 2 juli
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)

HH. Apostelen Petrus en 
Paulus (patroonsfeest)
Zondag 3 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. dameskoor)
Geen H. Mis in Hapert vanwege Petrus- en 
Paulusviering

Heilige Elisabeth van Portugal
Maandag 4 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Heilige Antonius 
Maria Zaccaria
Dinsdag 5 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Heilige Maria Goretti
Woensdag 6 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Zoete Lieve Vrouwe 
van Den Bosch
Donderdag 7 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Overleden familie Van Lierop-Castelijns 
  en grootvader
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Eucharistieviering

Vrijdag 8 juli
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 9 juli
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

15e Zondag door het Jaar
Zondag 10 juli
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  
                 (m.m.v. parochiekoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 9 en 10 juli)

Bladel zaterdag:
- Voor de zieken van de Parochie

Bladel zondag:
- Maria Louwers-Kox

Casteren:
- Jan en Nica van Gestel-Jansen (f)

Hapert:
- Voor de zieken van de Parochie

Hoogeloon:
- Sjef Craninckx

Mededelingen:  
-  Zondag 3 juli is er een jongerenontmoeting 

in de tuin van Reusel voor de Wereldjon-
gerendagen in Lissabon in 2023. Geïnte-
resseerde jongeren uit de Kempen zijn van 
harte welkom. 

-  Op donderdag 18 augustus is er weer een 
bedevaart naar Kevelaer. Opgeven kan tot 
25 juli bij Jaan Vermeulen, Vessemseweg 
5, tel. 681861 en Anneke Meulenbroeks, De 
Tollande 6, tel. 682553. Kosten: € 20,00 voor 
volwassenen, kinderen t/m 12 jaar € 10,00.

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

14e Zondag door het Jaar
Zaterdag 2 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Anneke Hoeben-Geboers

Zondag 3 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Ans Goudsmits
- Frans en Hanna Roest 
  (vw. jaargetijde)
- Hennie Janssen en 
  overleden ouders Jac Janssen 
  en Greet Janssen-Vosters
- Anneke Schellekens-Moergastel
- Sjef van Deursen en 
  Truus van Deursen-van Herk
- Bert van Gerwen 
  (nms. KBO Hulsel)
- Aad Martens
- Heilige mis 
  uit dankbaarheid

Maandag 4 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 5 juli
19.00 uur: Eucharistieviering
- Will Basemans
- Truus van Deursen-van Herk 
  en Sjef van Deursen

Woensdag 6 juli
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: Zoete Lieve Vrouwe 
van Den Bosch
Donderdag 7 juli
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: H.H. Maria Adolphina 
en Gezellinen
Vrijdag 8 juli
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum
- Jan van Gompel

15e Zondag door het Jaar
Zaterdag 9 juli
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 10 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Wout Maas (vw. sterfdag)
- Piet Pluijms en 
  overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Ad Hesselmans

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 3 juli: 10.00 uur. Dhr. A. Donkers uit Veldhoven
Zondag 10 juli: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries, livestream vanuit Eersel
Zondag 17 juli: 10.00 uur. Nog geen voorganger bekend

- 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 3 juli: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Zondag 10 juli: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 17 juli: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Chauff eurs gezocht 
voor vervoer naar 

zorgboerderij Hapert
HAPERT - Bij zorgboerderij Hapert kunnen deelnemers ondanks hun beperkingen 
samen genieten van de mooie dingen van het leven. Aan de rand van het dorp 
Hapert biedt de zorgboerderij kleinschalige dagbesteding voor volwassenen 
met een zorgvraag: mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een 
lichamelijke beperking, mensen met geheugenproblematiek en ouderen.

De deelnemers wonen allemaal nog zelfstandig thuis en worden dagelijks door een 
aantal chauff eurs van en naar de dagbesteding vervoerd. Ter aanvulling van het huidige 
aantal chauff eurs zijn wij op zoek naar versterking. 

Ben jij op een vaste dag(en) per week in de ochtend tussen 09.00 en 10.00 uur en in de 
middag tussen 15.00 en 16.00 uur beschikbaar? Wil jij je graag inzetten voor onze dank-
bare doelgroep, deel uit maken van een gezellig chauff eursteam en wil je hier voor een 
ruime onkostenvergoeding ontvangen? 

Stuur dan een mail naar Lonneke@zorgboerderijhapert.nl en we nemen zo spoedig 
mogelijk contact met je op.

INFORMATIEF

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 3 juli om 10.00 uur. Intentie: Jo en 
  Jac Broeckx-Vissers en kleinzoon Mark
- Zondag 17 juli om 10.00 uur.

- Zondag 31 juli om 10.00 uur.

Na de viering is er gelegenheid om samen kof-
fie/thee te drinken. U bent van harte welkom.

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

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

REGIO - Zowel in 2020 als in 2021 zette 
corona een streep door de jaarlijkse bede-
vaart naar Kevelaer. 

Momenteel zijn de omstandigheden echter 
gelukkig zodanig veranderd dat we weer met 
een bedevaart een bezoek mogen brengen 
aan Maria in Kevelaer. Voor velen zal dat een 
goed bericht zijn, juist omdat in de afgelopen 
jaren met hun ziekten en beperkingen juist 
steun door het bezoek aan Maria, de Con-
solatrix Aff lictorum – Troosteres van de Be-
droefden, zo node werd gemist. De trouwe 
bezoeker van onze bedevaart zal merken dat 
corona ook in Kevelaer duidelijk zijn sporen 
heeft nagelaten. Zowel horeca als winkels 
hebben het (soms te) moeilijk gehad. De pel-
grims hebben echter hun vertrouwen niet 
verloren en komen weer in grote getale naar 

hun pelgrimsoord, zodat alles snel als van 
ouds zal overkomen en iedereen zich weer 
thuis voelt bij ons aller Moeder Maria. 

Op donderdag 18 augustus vertrekken de 
bussen weer naar Kevelaer. Voor tijdstip en 
plaats van vertrek en overige inlichtingen kunt 
u zich wenden tot: Maria van Gompel-van 
Lindt, De Lend 11d, Reusel, tel. 0497-642874; 
Gerda de Kok, Markt 12, Hapert, tel. 0497-
385557; Iet Looijmans, De Smis 1, Netersel, 
tel. 0497-591010; Anneke Meulenbroeks, De 
Tollande 6, Hoogeloon, tel. 0497-682553; 
Gonnie van de Boomen, Lindestraat 5, Eersel, 
tel. 0497-516133 en Marian van Poppel in Ber-
geijk (pelgrims uit Bladel), tel. 06-52034944.

Kosten zijn voor volwassenen € 20,00 en kin-
deren tot 12 jaar € 10,00.

18 augustus bedevaart 
naar Kevelaer

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: spreekuur Dianne Koolen, 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 SVH
  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 4 JULI T/M VRIJDAG 8 JULI

  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

     Tel: 0612486401 Met rolstoel, bellen
     E-mail: castersvervoer@casteren.net
     Meer informatie:   www.casteren.net
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Spuiterij Janssen is een écht familiebedrijf met een Kempische mentaliteit en Brabantse gezelligheid. 
Wij zijn een groeiend bedrijf waar ruim 25 medewerkers werkzaam zijn. Over de volle breedte zijn wij 

ons team aan het uitbreiden. Daarom zoeken wij nieuwe collega’s voor de volgende functies:

Wij zoeken leuke en vlotte collega’s, die sociaal zijn in de omgang en 
op zoek zijn naar een fi jne, veilige en schone werkomgeving waarin 
toegevoegde waarde kan worden geleverd.  

Jij hebt een Kempische mentaliteit en bent woonachtig in de buurt van Hapert. 
Ook beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse taal omdat 
alle communicatie binnen ons bedrijf in het Nederlands verloopt. 

Ben jij proactief en betrouwbaar, beschik je over twee rechterhanden 
en houd je van afwisselende werkzaamheden? Ben je daarnaast op 
zoek naar een baan voor 24, 32 of 40 uur per week, van maandag 
t/m vrijdag van 7.30 uur tot 16.15 uur? Neem dan contact met ons 
op!  

Bij Spuiterij Janssen vinden wij willen net zo belangrijk als kunnen: 
als je gemotiveerd bent, zorgen wij ervoor dat jij ons vak leert! Het 
hebben van ervaring is dus geen vereiste. 

ENTHOUSIAST? 
Heb jij interesse om bij ons te komen werken? Of wil je graag 
meer informatie? Neem dan contact met ons op per mail 
via ilse@spuiterij-janssen.nl of telefonisch via 0497-381766.

LOONSEWEG 12 -  HAPERT // 0497-381766 
INFO@SPUITERIJ-JANSSEN.NL //  WWW.SPUITERIJ-JANSSEN.NL

Jij hebt een Kempische mentaliteit en bent woonachtig in de buurt van Hapert. 
Ook beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse taal omdat 

Ben jij proactief en betrouwbaar, beschik je over twee rechterhanden 

Spuiterij Janssen is een écht familiebedrijf met een Kempische mentaliteit en Brabantse gezelligheid. 

Heftruckchauffeur 

Spuiter (poedercoater en/of natlakker)

Assemblage-/montagemedewerker

Medewerker poedercoatlijn

Inpakker/afplakker


