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Door Renate Matthijssen

BLADEL - De Hoeksteen is er voor mensen 
met een beperking die in een veilige omge-
ving kunnen ontspannen. Op vrijdagavond 
zijn er altijd twee groepen actief: eentje die 
samen sport en eentje die heel veel verschil-
lende activiteiten doen. Jennifer van Zon, 
Jeroen Daniëls en Ineke van Gompel zijn vrij-
willigers en zij vragen om versterking.

Ontspannen
Gemiddeld twaalf deelnemers komen elke 
vrijdagavond naar De Hoeksteen om te buur-
ten, te knutselen, te spelen of om er samen 
op uit te trekken. “Het is een heel gezellige 
groep”, vertelt Jennifer. “Voor de deelnemers 
is het een vaste waarde in de week waar ze 
steeds naar uit kijken. We verzinnen als lei-
ding elke week iets anders om het zo geva-
rieerd mogelijk te houden. Op dit moment 
zijn we op wereldreis. Alle activiteiten die we 
doen, koppelen we aan een land in de wereld. 
We vertellen er iets over, maken soms hap-
jes die op dat land betrekking hebben en we 

doen spelletjes uit dat land. Qua organisatie 
is het soms best een werk en daarom zijn 
we op zoek naar versterking. We zijn met z’n 
drieën, naast mij zijn Renate van Dun en Hans 
van Schaijk ook leiding en dat lijkt genoeg, 
maar we willen de continuïteit hoog houden. 
Als twee van de drie leiding niet kan, moe-
ten we de groep afzeggen en dat willen we 
zo min mogelijk doen. Vandaar deze oproep.”

Sporten
Voor de groep van Jeroen en Ineke geldt ei-
genlijk hetzelfde. “Wij draaien de groep met 
z’n tweeën en dan ben je nog kwetsbaarder”, 
leggen ze uit. “Zeker als we een feestje of iets 
dergelijks hebben waar we op een bepaalde 
tijd verwacht worden, dan moeten we afzeg-
gen en dat is voor de deelnemers en voor ons 
niet fijn.” Elke vrijdagavond wordt van 19-20 
uur gesport. Ineke: “Dat sporten moet je ruim 
zien hoor. Soms gaan we ook gezellig wan-
delen in het dorp en gaan dan een ijsje halen. 

Gemiddeld twaalf deelnemers komen elke vrijdagavond naar De Hoeksteen om te buurten, te knutselen, te spelen of om er 
samen op uit te trekken. “Het is een heel gezellige groep”, vertelt Jennifer. “Voor de deelnemers is het een vaste waarde in de 
week waar ze steeds naar uit kijken. We verzinnen als leiding elke week iets anders om het zo gevarieerd mogelijk te houden.”
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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonneglazen 
op sterkte bij aankoop 

van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden
   Actie geldig t/m 30 mei 2023

ACTIE

Geld Geld 
Besparen?Besparen?
Slim Energie, 
Mastbos 19, 
5531 MX Bladel

Wil van der Aalst 
energieadviseur
wil@slim-energie.nl
06-51345303 | 0497-782567 

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

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
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Ervaar Het 
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Baderie van den Boomen
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Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

B. Geboers • De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Geen verwijzing nodig.
Wij zijn ook in het weekend bereikbaar.

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

De Hoeksteen 
vraagt hulp
Dringend behoefte aan vrijwilligers 
om groepen te laten voortbestaan



25 mei 2023IN DE KEMPEN

Hulselseweg 11   Openingstijden:
5531PE, Bladel   Ma. t/m Do.:  09:00 - 18:00 uur
tel: 0497 360215   Vrijdag:            09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl Zaterdag:       09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl Zondag:           12:00 - 17:00 uur

voordelig A-merk frisdrank bij ons verkrijgbaar Wij testen GRATIS
uw vijverwater

acties geldig van
05-05 t/m 11-05-23

KOOPZONDAG 7 MEI
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

3 VOOR

9,00

CALIBRACHOA 
‘CARNAVAL‘

zomerbloeiermix
3,99 per stuk

NU

30%
KORTING

SIERPOT ‘CORDA’
kleur: zwart

diverse maten
voor buiten

MOEDERDAG 
ZONDAG 14 MEI

OPEN VAN 12:00 
TOT 17:00 UUR

26,95 P/ST.

        2 VOOR

30,00

WONDERTREE
‘Superior Collection‘

zelfbestuivende soor-
ten keuze uit:

div. appel,  peren & 
kersen

2,49 P/ST.

        3 VOOR

6,00

GERANIUM
zomerbloeier

hang of staand
diverse kleuren

Beachvolleyvelden 
bij vv Bladella

BLADEL - Ja, ze zijn er weer: de beachvolleyvelden op het parkeerterrein van vv 
Bladella. Om lekker te oefenen, een mini-competitie met vrienden op te zetten of om 
gewoon een uurtje ontspannen de bal over het net te slaan. Voor de derde keer is 
een deel van de parkeerplaats van vv Bladella omgebouwd tot beachvolley-paradijs. 

Een dikke laag zand en een paar netten, meer is niet nodig. Het tijdelijke sportveld is 
mede tot stand gekomen met de hulp van Stichting Kempen in Beweging en Groenen 
Grond&Sloopwerken. Het is de bedoeling dat de velden tot eind september blijven liggen. 
In principe zijn de velden door iedereen te gebruiken, maar wie reserveert heeft voorrang. 
Reserveren kan via https://reserveren.vcbladel.nl/. Het is fijn als je na het spelen zorgt 
dat de velden speelklaar zijn voor de volgende gebruikers. Harken en bezems zijn daar-
voor aanwezig. Bereid je goed voor op het Beach Event op de Markt in Bladel op zaterdag 
17 en zondag 18 juni. De zondag is al vol, maar op zaterdag is er nog plaats voor een paar 
teams. Opgeven kan nog via: 

www.bladelbeach.nl

BERGEIJK/EERSEL - Elke tweede zaterdag 
van de maand, zaterdag 13 mei, houdt IVN 
Bergeijk-Eersel een vogelwandeling. De 
leden van de vogelwerkgroep nodigen u 
van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden hoeft niet van tevoren, maar zorg 
wel dat u op tijd bent. De groep start stipt om 
08.00 uur vanaf de Bredasedijk in Bergeijk, 
ter hoogte van huisnummer 60. 

Leden van de IVN-Vogelwerkgroep nemen 
u mee door een mooi gebied van Bergeijk, 
vlakbij het Schut en de Liskes. U leert veel 
soorten vogels herkennen. Laat u verrassen 
door het verbazingwekkende volume van het 
kleine winterkoninkje en het klaterende wa-
tervalletje van het brutale roodborstje. En de 
tjif-tjaf en de boompieper met hun typische 
geluid zijn weer terug in het land. 

Misschien horen we de blijvers onder de 
vogels, zoals een staartmees, roodborst of 
koolmees. In dit gebied voelen spechten zich 
thuis. Hoort u de roff el van de grote bonte 
specht al? Deze gratis excursie is bedoeld 
voor volwassenen en voor geïnteresseerde 
jongeren.

Afstand: ± 4 kilometer. Het is raadzaam ste-
vig schoeisel aan te trekken en neem in ieder 
geval een verrekijker mee. Info: Koos Slen-
ders, tel. 06-53628925. Mail: info.ivnbe@
gmail.com

Vogels spotten tijdens vogelwandeling

Boompieper

EERSEL - Na jaren gevegeteerd te hebben 
als slapende vereniging zien we eindelijk 
weer een productie van ToneelGroep Eer-
sel. Met vertrouwde gezichten, zowel van 
spelers als regisseur. Om de vereniging 
nieuw leven in te blazen is gekozen voor 
twee eenakters.  ‘Smoeder’ van Maria 
Goos en Marcel Musters, en ‘Meepesaant’ 
van Marcel Musters en Marc-Marie Huij-
bregts. Beide stukken zijn bewerkt door 
regisseur Marian Maas waardoor er een-
heid is ontstaan, de verhaallijnen lopen 
door en de personages zien we in beide 
stukken terug. 

Het achtkoppig zangkoortje De Easterwood 
Sisters komt na 30 jaar nog een keer samen. 
Dit samenzijn brengt vanzelfsprekend ge-
deelde herinneringen op gang. Om te be-
ginnen over wat het meest nabij is, onze 
moeders. Vandaar ‘Smoeder’. Na de pauze 
‘Meepesaant’. 

Twee stukken
Beide stukken geestig, nadenkend, gretig, 
aangewakkerd door elkaars verhalen, hila-
risch, aandoenlijk. Kortom alles wat je hartje 
begeert, van traan tot schaterlach. In onze 
voorstelling hebben de 3 personen uit de 
oorspronkelijke stukken zich vermeerderd tot 
8. Soms zijn ze de een soms de ander, soms 
meerstemmig, tweestemmig of solo. De intie-
me band met elkaar blijkt duidelijk uit de con-
text. Men zingt, praat en speelt als zichzelf, 
de moeder, de vader, het kind. Afwisselende 
stemmen uit het verleden en heden spreken 
voor zich, de gave van onze verbeelding doet 
de rest. 

Tel daarbij op de prachtige speellocatie, het 
vissershuisje van Hengelsportvereniging 
HSV De Gender op het terrein van de Venco-

Campus, Meerheide 200 in Eersel. Midden in 
de natuur, aan het water, mooier kunnen we 
het niet maken.

Deze wakkere toestand wil ToneelGroep Eer-
sel natuurlijk graag voortzetten maar daar 
is nieuw elan voor nodig. Natuurlijk spelers 
maar ook mensen die de kar willen gaan trek-
ken om TGE te laten voortbestaan. 

Het ‘slapende’ bestuur doet hierbij dan ook 
een oproep aan alle Eerselnaren die cultuur 
in eigen dorp belangrijk vinden en een warm 
hart toedragen. Of je nou graag zelf op de 
planken staat, als theatermaker aan de slag 
wilt of op organisatorisch  vlak iets wilt bete-
kenen. Alle faciliteiten van de eens zo bloei-
ende vereniging staan tot je beschikking 
om geheel naar eigen inzicht nieuwe thea-
terpareltjes over het voetlicht te brengen in 
ons eigen dorp. Wij dragen TGE graag over 
aan een nieuwe generatie theatermakers en 
hopen op een succesvol tweede leven! 

Meld je aan of vraag meer informatie bij Joke 
Bleijs via Joke.bleijs@kpnmail.nl of bel naar 
06-51801642. 

Data en tijden
De voorstellingen worden gespeeld op 27 
mei (aanvang 15.00 uur), 28 mei (aanvang 
15.00 uur), 14 juni (aanvang 19.00 uur), 17 juni 
(aanvang 14.00 uur) en 18 juni (aanvang 14.00 
uur). Reserveren via: toneelgroepeersel@
outlook.com. De entree bedraagt € 15,00 incl. 
koff ie/thee/fris in de pauze. 

Gereserveerde kaarten kunnen alleen aan 
de kassa afgehaald worden tegen contante 
betaling. Gezien de intieme locatie zijn er per 
voorstelling een zeer beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar!

ToneelGroep Eersel speelt 
‘Smoeder’ en ‘Meepesaant’
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In de sportzaal van De Hoeksteen staan heel 
veel materialen dus we kunnen van alles aan-
bieden. We laten het heel vaak afhangen van 
de wensen van de deelnemers. We doen waar 
zij zin in hebben en dat varieert van badmin-
ton tot kegelen en van voetbal tot apenkooi.”

Meer dan sporten
Traditiegetrouw begint het sportuurtje met 
een warming-up waarbij elke deelnemers een 
oefening voorstelt. Jeroen: “We beginnen altijd 
met een paar rondjes hardlopen en dan doet 
iedereen iets om de spieren los te maken. We 
hebben altijd ontzettend veel lol en het spor-
ten is eigenlijk ondergeschikt. Soms moet een 
deelnemer alleen zijn ei even kwijt. We heb-
ben ooit iemand gehad die binnenkwam met 
de mededeling dat zijn voet gebroken was en 
daarom niet mee kon doen. Na een gesprekje 
bleek dat hij ergens heel erg mee zat en dat 
kwijt moest. Na een kwartier was er van de ge-
broken voet niets meer te merken. De zorgen 
waren weg en het plezier kwam terug.”

Sámen
Voor alle groepen van De Hoeksteen geldt 
dat het vrienden zijn. “Dat ontstaat vanzelf”, 

vindt Jennifer. “Als je elke week samenkomt 
om leuke activiteiten te ondernemen, ga je 
elkaar steeds meer waarderen. Er wordt heel 
veel gedeeld: leuke dingen maar ook minder 
leuke zaken van het leven.” Dat hebben Je-
roen en Ineke onlangs nog ervaren toen één 
van hun sporters overleed. “Dat verdriet heb-
ben we echt samen doorleefd. We zijn met de 
deelnemers naar de uitvaart geweest en heb-
ben er veel over gepraat. Op die momenten 
is het sporten helemaal niet belangrijk maar 
steunen we elkaar. Een heel waardevolle – en 
natuurlijk ook verdrietige – periode. Je krijgt 
zoveel terug van deze vorm van vrijwilligers-
werk; energie en dankbaarheid.”

Hulp gevraagd
De twee groepen op vrijdag zijn dringend op 
zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je iets om mee 
te helpen en ervoor te zorgen dat mensen 
met een beperking veilig kunnen ontspan-
nen, meld je dan bij het bestuur. Ervaring is 
niet vereist, enthousiasme wel. Ineke: “Je kunt 
altijd aangeven hoe vaak je mee wilt helpen, 
wat dat betreft zijn we heel flexibel en blij met 
elke vrijwilliger die feeling heeft met de doel-
groep.”

www.dehoeksteenbladel.nl
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LOKAAL

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

Lindenstraat 58 l Hapert l Mobiel 06-54297644 
Info@robveron.nl l www.robveron.nl

Inschrijving 
Oewakadoe 

weer van start!
HAPERT - De leukste week van de zomervakantie komt er weer aan, Oewakadoe! 
Oewakadoe is in 2023 van maandag 21 tot en met donderdag 24 augustus. De kosten 
bedragen 20 euro per kind. Kinderen uit groep 7 en 8 mogen blijven overnachten. 
De kosten voor de overnachting zijn 5 euro per kind. Per gezin wordt gevraagd 
2 dagdelen te komen helpen.

Van zaterdag 6 t/m zondag 14 mei 2023 is de inschrijving weer geopend via ons online 
inschrijfsysteem: https://inschrijven.oewakadoe.nl. Hier kun je ook weer een Oewakadoe 
shirt bestellen!

Wil je helpen als jeugdvrijwilliger, 
meld je dan aan via https://aanmelden.oewakadoe.nl. 

Heb je vragen, mail dan naar info@oewakadoe.nl
of kijk op https://oewakadoe.nl

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen 
aan de vakantieweek kunnen deelnemen. 
Eventueel kunt u financieel ondersteund 
worden door ISD De Kempen. Ga voor meer info
naar www.kempengemeenten.nl of naar het 
gemeentehuis in Bladel.

Team Oewakadoe

meld je dan aan via https://aanmelden.oewakadoe.nl. 

Doe jij al mee met het NK Tegelwippen? 
Veel gemeenten in Nederland doen mee. En 
wij ook! Zo ook wethouders Peter van den 
Noort (Reusel-De Mierden) en Cees van de 
Ven (Bladel). Zij leverden samen tegels in 
bij de milieustraat. En gaven daarmee het 
startsein voor een vriendschappelijke wed-
strijd tussen onze gemeente en Bladel.

Haal je tegels uit je (voor)tuin en plant groen. 
Dat is de boodschap. En daar helpen we 
graag een handje bij.

Heb je tegels gewipt? Maak er een foto van 
en meld ze dan aan via www.nk-tegelwippen.
nl/meedoen. Maak hier ook een screenshot 
van. De eerste 250 deelnemers kunnen daar-
mee een tegoedbon van € 15,- ophalen bij de 
receptie in het gemeentehuis. Deze is tot en 
met 31 oktober 2023 in te leveren bij de Wel-
koop in Hulsel.

Tegels eruit, groen erin
Het NK Tegelwippen is in het leven geroepen 
om Nederland groener te maken. Het weer 
in ons land wordt steeds extremer. Hevige 

regen en periodes van hitte en droogte vol-
gen elkaar op. Dit extreme weer heeft gevol-
gen. Denk aan natuurbranden, overstromin-
gen en temperaturen die oplopen. Stenen 
laten geen warmte door en verkoelen ook 
niet als het heet is. Groen doet dat wel. En, 
het is ook nog eens goed voor onze mentale 
gezondheid. Dus: wip die tegels en vervang 
ze door groen!

Gewipte tegels kun je tot en met 31 oktober 
2023 gratis inleveren bij de milieustraat. De 
milieustraat is open op maandag, dinsdag en 
woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, op vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
09.00 tot 16.00 uur. De gemeentewerf is ge-
opend van maandag tot en met donderdag 
van 09.30 tot 10.00 uur met uitzondering van 
feestdagen. Vergeet niet om je tegels aan te 
melden!

Een groene(re) tuin
Zoek je inspiratie voor de inrichting van je 
tuin? Kijk dan eens op www.nk-tegelwippen.
nl/inspiratie. Hier vind je tips en adviezen. 
En natuurlijk kun je ook bij de hoveniers en 
tuincentra in onze gemeente terecht. In de 
bibliotheek vind je een doorlopende tentoon-
stelling met inspiratie.

Meer weten?
Voor meer informatie en de spelregels, kijk 
dan op: 

www.reuseldemierden.nl/tegelwippen

Wip je tegels en krijg een tegoedbon!
Doe mee met het NK Tegelwippen
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

65-jarig huwelijk65-jarig huwelijk
Op 25 april waren Jan en Lies Scholtens uit Hapert 65 jaar getrouwd, een 
bijzondere mijlpaal! Burgemeester Van Beek heeft het echtpaar op die dag 
een bezoek gebracht om hen te feliciteren met hun briljanten huwelijk.  
Van harte gefeliciteerd!

IN DE KEMPEN

REGIO - IVN-gidsen leiden u graag al wan-
delend langs de Run. Het is ogenschijnlijk 
een kleine beek die vanaf de Weebosch 
in Veldhoven in de Dommel stroomt. Toch 
heeft deze beek een grote betekenis voor 
het landschap.

Tussen de Zandhoef en de Eerdbrand is er 
een ecologische verbindingszone (EVZ) aan-
gelegd. Over het hoe en waarom willen we 
graag vertellen. Dat doen we al wandelend 
langs de Run, waar we onderwerpen als his-
torie van het gebied, nut en noodzaak van 
de EVZ, en planten en dieren die deze EVZ 
aantrekt, bespreken. Gemeenten, boeren en 
waterschap zijn er in geslaagd om hier samen 
vorm aan te geven. 

U bent welkom op zondag 14 mei, om 10.00 
uur. Parkeren is mogelijk bij de boer op Eerd-
brand nummer 6. We starten bij het infobord 
aldaar. De wandeling duurt 2 uur. Na een re-
genbui is het er nat, houd daar rekening mee! 
Aanmelden hoeft niet, maar kom op tijd. Kos-
ten: gratis. Voor meer info: Christine van den 
Berghe via c.vandenberghe2@chello.nl

IVN-wandeling 
langs de Run

We willen de fietsenstalling bij het bussta-
tion in Reusel toegankelijk en overzichte-
lijk houden. Daarom worden weesfietsen 
en fietswrakken regelmatig gelabeld. Dit 
doen we om de eigenaar te laten weten dat 
de fiets moet worden weggehaald. 

Staat de gelabelde fiets er na een paar weken 
nog? Dan halen wij hem weg. De fietsen die 
wij weghalen worden tijdelijk bewaard in de 
garage van het gemeentehuis. De eigenaar 
kan de fiets daar komen ophalen. Fietsen die 
na een aantal weken nog niet zijn opgehaald 
door de eigenaar, worden door Martijn Pa-
ridaans van het Pius X-College naar het Ar-
beidstrainingscentrum gebracht. Daar wor-
den de fietsen opgeknapt door leerlingen.

Heb je een laag inkomen of een uitkering en 
kun je wel een fiets gebruiken? Wie weet kom 
je in aanmerking voor een gratis opgeknapte 
fiets. Heb je interesse? Neem dan contact op 
met Susan of Jelle van de afdeling Ruimtelijk 
Beheer via telefoonnummer 0497-650650 of 
via ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl.

Laag inkomen? 
Dan kom je in 
aanmerking 
voor een 
gratis fiets!

✄
✄

✄

✄

✄

✄
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✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

VESSEM - Vanaf zondag 7 mei tot eind 
september wordt de prachtige Sint Lam-
bertuskerk in Vessem weer op alle zon- 
en feestdagen tussen 14.00 en 16.00 uur 
opengesteld ter bezichtiging of om zomaar 
een kaarsje op te steken. 

De groep kerkgidsen staat weer klaar om u te
ontvangen en informatie te verstrekken. Be-
halve de prachtige schilderingen van Jos 
Lommen, die bij de restauratie tevoorschijn 
zijn gekomen en het monumentale Loret- 
orgel, is ook het schitterende neo-gothische 
vleugelaltaar, afkomstig uit het Augustines-
senklooster in Venlo, te bewonderen. 

Zoals u misschien weet is in 2009-2010 de hele 
kerk uit 1882 en ook het orgel uit 1868 geres-
taureerd met o.a. subsidie van de Rijksdienst 
voor het cultureel erfgoed en andere fondsen. 
Daarom willen we belangstellenden de gele-
genheid geven om de kerk te bezichtigen.

Sint Lambertuskerk in Vessem weer open voor publiek

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

Wij creëren een veilige plek om je verhaal te 
delen met ervaringsdeskundigen in een om-
geving waar niet geoordeeld of veroordeeld 
wordt. Een plek waar je tips en handvatten 
krijgt en niet te vergeten wat je rol is of kan 

zijn in deze rollercoaster van verdriet, on-
macht, boosheid, onbegrip, etc.

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

Aanmelden via e-mail moedigemoedersde-
kempen@hotmail.com of neem contact op 
met Sandra via 06-13400967.

 Je kind of dierbare verslaafd?
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

Koe Lo Yuk met zoet-zure saus
+ 2 stokjes saté

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 18,50

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 buff 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

€ 28,50 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    €    8,50   €    9,50
  5  t/m 11 jaar    €  17,50   €  20,00
12  t/m  64 jaar    €  29,50   €  34,50
65 +    €  28,50   €  32,50

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

EERSEL - Muzikaal, creatief en veelzijdig, 
een festival voor jong en oud. Voor ieder 
wat wils én gratis. Geniet van de muziek, 
nuttig een speciaal biertje, plof in een 
fauteuil, dwaal door het bos, laat je kind 
op ontdekkingstocht gaan en ontmoet je 
vrienden. Dit jaar op vrijdag 19 en zaterdag 
20 mei: PLAY Festival.

PLAY Proeft
Wie PLAY een beetje kent, weet dat het ieder 
jaar weer anders is. Daarom wordt ook dit 
jaar weer een nieuw concept geïntroduceerd: 
PLAY Proeft! Op vrijdagavond 19 mei kun je 
genieten van een heerlijk diner, geheel ver-
zorgd door Eenvoud Bistro uit Eersel. Op 
het festivalterrein staan lange gedekte tafels 
klaar en wordt een heerlijk 3-gangen menu 
uitgeserveerd met bijpassend drankarrange-
ment. Er is maar een beperkt aantal kaarten 
verkrijgbaar, dus wees er snel bij. De inloop 
is tussen 17.30 en 18.00 uur en rond 21.00 uur 
verandert het openluchtrestaurant in een 
festivalterrein met livemuziek. Kom gezellig 
tafelen en reserveer je kaarten nu via info@
play-festival.nl.  

PLAY Music
Zowel op vrijdagavond 19 als op zaterdag 20 
mei kun je als muziekliefhebber je hart weer 
ophalen op het Gildeterrein in Eersel. Ter-
wijl de vogeltjes fluiten in het bos, geniet je 
overdag van diverse singer-songwriters en ‘s 
avonds wordt het volume opgeschroefd. Op 
het festivalveld, ook wel Field Stage, is een 
divers aanbod aan (cover)bands. Op één van 
de bospodia vind je een mix van zweterige 
garage blues en intense indie rock & roll tot 

fuzzpop. Dieper in het bos, waan je je in een 
heuse dance area met elektronische muziek.
Op zaterdag steelt o.a. Prins S en de Geit de 
show, welke onlangs nog op Paaspop speel-
de. De Spaanse band La Regadera weet een 
verrassend breed publiek aan te spreken, 
speelde meer dan 60 shows in heel Europa 
en Amerika en heeft al velen mensen laten 
dansen. Bienvenido a Eersel, La Regadera! 
Ook de Amsterdamse band POM wordt met 
open armen ontvangen, de liedjes zijn enorm 
aanstekelijk en de band werd door 3voor12 
tot de nummer 2 van Noorderslag benoemd. 
Diversiteit ten top. You name it, we PLAY it.

PLAY Creative
Op zaterdag 20 mei in de middag kun je op 
het knus aangeklede festivalterrein van alles 
beleven met vrienden en familie, ook aan 
de allerkleinsten is gedacht. Leef je uit in de 
modderkeuken of het kinderbouwdorp, krijg 
een glittertattoo of neem deel aan een dans-, 
muziek- of DJ-workshop.

Food & drinks
Uiteraard wordt er ook aan de innerlijke mens 
gedacht. Naast een uitgebreid assortiment 
aan verfrissende versnaperingen vind je ook 
lekkere hartige snacks en kun je uiteraard 
ook een avondmaaltje nuttigen. Voor de klei-
nere gasten is er een stempelkaart voor ranja, 
fruit en chips. Kortom, PLAY Festival is voor 
iedereen. Vier het mee op vrijdag 19 mei en 
zaterdag 20 mei op het Gildeterrein aan de 
Postelseweg in Eersel. Beide dagen is het 
festival gratis toegankelijk. Voor meer info:

www.play-festival.nl

PLAY Festival: muzikaal, 
creatief en veelzijdig

BERGEIJK/EERSEL - Op zondag 21 mei, 
om 10.00 uur, nodigen de Runboeren alle 
belangstellenden uit voor een ochtend-
wandeling langs de beek en de gemeenten 
Bergeijk en Eersel zorgen voor iets lekkers 
op de boerderij. Doe je mee?

Nog maar vier jaar geleden keken de vier 
melkveehouders, die met hun weidegronden 
aan de bovenloop van het beekje De Run lig-
gen, een beetje vreemd aan tegen de ideeën 
van natuurontwikkeling langs de beek. In-
middels zijn Ad, Will, Toon en Ardie door de 
wol geverfd en laten ze de resultaten van hun 
werk voor de ontwikkeling van Ecologische 
Verbindings-Zone De Run graag zien aan 
ieder die dat wil.

Samenwerking
Want als het dan toch moest, dan wilden de 
boeren ook graag zelf meedenken in het ont-
werp en in het proces. Zo wisten zij de beste 
plekken voor de kikkerpoelen aan te wijzen 
en wilden ze het beheer van de natuurstrook 
dan maar zelf voor hun rekening nemen. In 
samenspraak met de boeren schakelden de 
beide gemeenten en Waterschap De Dommel 
destijds een ecologisch adviesbureau in voor 
de omvorming van boerenland naar natuur 
en de monitoring voor de eerste jaren.

ANV Kempenland kreeg het verzoek om de 
boeren de fijne kneepjes van het natuurbe-
heer bij te brengen. Dit jaar gaat ANV Kem-
penland de begeleiding zelfs helemaal over-
nemen. En de boeren beheren inmiddels nog 
meer natuurgronden en legden een boeren-
landpad aan.

Ontwikkeling
Na de overweldigende bloei van de inge-
zaaide kruiden in de eerste jaren, zaaien de 

planten zich nu zelf uit op de plekken waar ze 
het beste thuishoren. Zo ontstaat een natuur-
lijke vegetatie waarin vlinders en insecten 
zich kunnen ontwikkelen. Ook de poelen en 
de plasdrasgebiedjes zijn tot rust gekomen. 
Het barst er al van de kikkers en de padden. 
Hopelijk laten de levendbarende hagedis 
en de heidekikker zich ook nog eens zien in 
deze natuurstrook, want zo kunnen zij de ver-
binding van de Cartierheide naar het Dom-
meldal vinden. Er zijn al bijzondere vlinders 
gezien, zoals de veldparelmoervlinder en de 
koningspage. We zijn benieuwd wat we dit-
maal aantreff en!

Stevige schoenen
Wie mee wil lopen moet zich wel even aan-
melden om zeker te zijn van een plaatsje in 
de huifkar, een kopje koff ie vooraf en een ijsje 
bij aankomst. Zorg dat je schoenen draagt die 
tegen een stootje kunnen, of laarzen, want we 
lopen over onverharde paden langs de beek.

Waar: IJsbrouwerij Koetje Kaat, Berkter-
beemden 10 in Bergeijk. Aanmelden: info@
anvkempenland.nl

Wandel je mee langs De Run?

Overal in de gemeente moeten honden 
aangelijnd zijn. Veel hondenbezitters vin-
den het fijn om hun hond toch even los te 
kunnen laten lopen. Daarom zijn er plek-
ken aangewezen waar dat mag. 

In onze gemeente mag je je hond los laten 
lopen op alle zandpaden die niet in of direct 
naast een bos- of natuurgebied of heideter-
rein liggen. Wandel je binnen de bebouwde 
kom met je hond of loop je graag langs een 
beek? Dan geldt dat je hond altijd aangelijnd 
moet zijn. Met het aanwijzen van deze gebie-
den worden wandelaars op andere plekken 
niet gestoord door een opspringende hond 
én krijgen dieren in de bossen de rust die ze 
nodig hebben.

Waar mag je 
hond loslopen?
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 Pizza  maar dan op een andere manier 
geserveerd. Leuk ook om met de kinderen te 
maken, nu tijdens de vakantie. Met de vulling 
kun je variëren. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen 
voor insmeren met kruidenkaas, beleggen met 
geschaafde plakjes rauwe courgette en 
gerookte zalm en dit dan oprollen.

Je bakt deze varianten wel op een iets lagere 
temperatuur dan normaal. Dit zodat de 
binnenkant ook de kans krijgt om te garen. 
Fijne vakantie 

I Love to Cook
met  Ivanka

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

Pizza ‘n Roll

Ingrediënten
•  2 rollen vers pizzadeeg
•  200 gr  heksenkaas
•  400 gr tomatenblokjes (blik)
•  200 gr rauwe ham
•  300 gr gemengd gehakt
•  250 gr pittig geraspte kaas
•  2 tl  aglio, olio e Peperoncino
    kruiden

•  200 gr  heksenkaas
•  400 gr tomatenblokjes (blik)
•  200 gr rauwe ham
•  300 gr gemengd gehakt
•  250 gr pittig geraspte kaas
•  2 tl  aglio, olio e Peperoncino
    kruiden

Voor:  4 personen                           Voorbereiding ≈ 20 min                               Klaar in:  40 min

Bereiding
Laat de tomatenblokjes uitlekken. Bak het gehakt rul, schep er de tomatenblokjes en de aglio, olio e Peperoncino kruiden 
door. Laat dit een beetje afkoelen. Verwarm ondertussen de oven voor op 170°C. Smeer de rollen pizza deeg in met de 
heksenkaas en beleg met de plakken rauwe ham. Verdeel het gehakt mengsel hierover en bestrooi met de kaas. Zorg dat de 
rand aan de achterzijde van het deeg vrij is zodat je makkelijk het deeg kan vastplakken na het rollen. Rol het deeg strak op 
en plak de rand met een beetje water goed vast. Leg de rol met de naad naar onderen en snijd er mooie plakken van circa 
2 cm dik. Leg ze plat op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in de voorverwarmde oven in ± 20 minuten gaar. 
Elke oven bakt anders dus de baktijd is bij benadering. Serveren met een salade maakt het helemaal af.

Welkom Online is ontwikkeld door VodafoneZiggo – met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid. Het 
lesprogramma is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo en ASML en wordt ondersteund door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Elke workshop hee�  
zijn eigen thema:

 De eerste stappen op 
het internet

 Mobiliteit

 Gezondheid 

 Zoeken op het internet
 QR
 Herinnering

Nieuwsgierig? 
Kijk op welkomonline.nl 
voor meer informatie of 
bel met 088-344 2000.bel met 088-344 2000.

Waar: 

Wanneer: Hoe laat: 

Onderwerp workshop: 

Contactpersoon:   

Contactgegevens:   

Welkom Online is ontwikkeld door VodafoneZiggo – met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid. Het 
lesprogramma is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo en ASML en wordt ondersteund door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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voor meer informatie of 
bel met 088-344 2000.bel met 088-344 2000.
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Onderwerp workshop: 

Contactpersoon:   

Contactgegevens:   

Steeds meer zaken kunt u online 
regelen. Bijvoorbeeld een route 
opzoeken of boodschappen doen 
via het internet. Maar soms kan 
de drempel hoog zijn om te leren 
hoe het allemaal werkt. Met
deze gratis workshops zet u 
samen uw eerste stappen online!

Welkom Online Workshops:

De eerste stappen 
11 mei, 14:00 - 15:30 uur.

Zoeken op het internet
22 juni, 14:00 - 15:30 uur.

Komt u ook? Het is gratis! 
In Bibliotheek Bladel.

Meld je aan in de Bibliotheek 
of bel naar 085 - 77 33 290.

Welkom Online is ontwikkeld door VodafoneZiggo – met medewerking van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid. Het 
lesprogramma is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo en ASML en wordt ondersteund door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Elke workshop hee�  
zijn eigen thema:

 De eerste stappen op 
het internet

 Mobiliteit

 Gezondheid 

 Zoeken op het internet
 QR
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Bladel

Chinees- Indisch Specialiteitenrestaurant

De Chinese Muur

Maandmenu 1
• kipfilet met champignons

• Tjap Tjoy met kipfilet
• Gebakken visfilet met zoetsure saus

• Babi pangang
• Mini loempia’s (6 stuks)

• Saté (2 stuks)
• Nasi
• Bami                                                                                                                        

• Kroepoek

€ 26,- voor 2 pers.

Maandmenu 2
• kipfilet met verse asperges

• Koe Lo Kai
• Babi pangang
• Foe Young Hai

• Mini loempia’s (8 stuks)
• Saté (2 stuks) 

• Nasi
• Bami                                                                                                                        

• Kroepoek

€ 28,50 voor 2 pers.

Schoolstraat 24 - Reusel - Tel. 0497-641736 (vanuit België 0031-497641736)

UIT DE KAART BESTELLEN IS ALTIJD MOGELIJK

Wij zijn vanaf 1 April 2023 weer geopend!

REUSEL - Met een sponsorloop voor de 
Dovenschool in Sri Lanka werd op basis-
school De Torelaar in Reusel het project 
over deze school én Sri Lanka fanatiek af-
gesloten. 

De dove en slechthorende kinderen van 
de Dr. Reijntjes school volgen een regulier 
schoolprogramma. Om zich beter te leren 
uiten krijgen ze extra spraak-, drama-, dans- 
en expressielessen. De kinderen van De Tore-
laar en de Dr. Reintjes school hebben regel-
matig contact met elkaar. Het is leuk om met 
brieven en tekeningen elkaar te informeren. 
Zo weten we dat de opbrengst van de Ob-
stakelrun op deze school goed terecht komt. 

De informatie die de kinderen van onze 
school met dit project over de Dr. Reijntjes-

dovenschool in Sri Lanka kregen was indruk-
wekkend voor ze. Ook de verhalen die Finn, 
zijn moeder en de schrijftolk op school kwa-
men vertellen over slechthorend zijn, waren 
bijzonder. 

Met de Obstakelrun hebben onze kinderen 
laten zien dat ze daarom écht hun steentje 
wilden bijdragen door supergoed hun best te 
doen. Ze bleven al die 20 minuten lang ren-
nen en rennen. Iedereen heeft echt zijn beste 
beentje voor gezet. Petje af voor iedereen. Er 
waren ook veel enthousiaste supporters om 
de kinderen aan te moedigen om er nog een 
extra rondje tegenaan te knallen. En met het 
fijne weertje, de muziek en gezelligheid was 
het een topdag. Er waren ook weer zoveel 
helpende handen om deze sponsorloop te 
laten slagen.  

De opbrengst van € 7.530,48 was overweldi-
gend. We kunnen de twee kinderen van de Dr. 
Reijntjesdovenschool in Sri Lanka weer een 
hele tijd sponsoren. 

De Torelaar wil ook namens de Dovenschool 
iedereen bedanken voor alle hulp en spon-
sorbijdrage!

Opbrengst sponsorloop van 
BS De Torelaar succesvol!

JONG & OUD

Wat zijn wij Nederlanders toch een gastvrij 
volkje. Als er in de wereld een ramp heeft 
plaatsgevonden dan halen we miljoenen op 
om de gedupeerden te steunen. We hebben 
hulptroepen paraat om te helpen bij het 
zoeken naar slachtoff ers. We doen mee met 
militaire missies als de democratische orde 
moet worden ingesteld of hersteld. Plaatse-
lijk is er altijd wel hulp te vinden voor men-
sen in nood. We lopen de buren niet plat 
maar helpen als dat nodig is. We leren onze 
kinderen vriendschappen te sluiten.

Maar toch, het moet allemaal niet te 
dichtbij komen. Woningen bouwen voor 
woningzoekenden die ons uitzicht be-
lemmeren, dat is een brug te ver al is de 
woningnood nog zo groot. Windmolens 
maken net te veel herrie en tasten ons 
woongenot te veel aan als ze dicht bij onze 
achtertuin komen te staan.  

Een miljoen woningen bouwen tot en met 
2030. Dat was het voornemen van het hui-
dige kabinet bij het aantreden. Dat geloof-
de niemand, hopelijk buiten het kabinet 
zelf. Dergelijke aantallen zijn nog nooit ge-
realiseerd. Met het steeds dominanter wor-
den van de stelling “Niet in mijn achtertuin” 
is alleen al het verwerven van bouwgrond 
een tijdrovend proces. 

Starters op de woningmarkt zijn zo de klos. 
Een starter begon twaalf jaar geleden in de 
particuliere sector met een huurprijs van 
€770 per maand. Inmiddels is het gezin 
uitgebreid met twee kinderen en is naar 

hedendaagse maatstaven een grotere wo-
ning nodig. Dat kan op de particuliere markt 
voor € 1100. En dat moet dan opgebracht 
worden met twee opgroeiende kinderen 
en twee ouders die beiden voor inkomsten 
moeten zorgen om rond te komen. 

Voor mensen in die situatie wordt be-
grip opgebracht. Maar daarin kun je niet 
wonen. Met begrip zijn ze echter niet ge-
holpen want ruimte vinden voor hun wo-
ning te bouwen ondervindt veel weerstand 
en vertragen de bouw. Natuurlijk moet een 
dergelijk gezin geholpen worden maar dat 
kan echt niet in mijn achtertuin. En zo sta-
pelen we probleem op probleem. Inmiddels 
heeft het egodenken, de ziekelijke liefde 
voor zichzelf, steun gekregen van de stik-
stofproblematiek. Daardoor wordt het nog 
moeilijker om bouwplannen te realiseren.

Het is helemaal niet moeilijk om redenen 
te bedenken waarom het nu juist dicht 
bij mij niet kan. Als je eerlijk bent moet je 
ook aangeven wat een beter alternatief 
is. We geven vriendschap als dat nodig is 
maar het moet niet te dichtbij komen. Een 
luisterend oor hebben we meestal wel pa-
raat maar we horen graag op voldoende 
afstand. Als we zelf iets van onze vrijheid, 
lees welzijn, moeten inleveren, dan wordt 
alles problematischer. 

Een voorbeeld. Je woont in een ruime 
woning, mooie tuin, een prachtvijver als 
overbuur waar alle rust van uitstraalt. Die 
vijver kan ook gebruikt worden om er een 
aantal starterwoningen neer te zetten. 
Zou je dan zoveel medeleven kunnen op-
brengen voor die onzichtbare groep van 
woningzoekenden? Kunnen we een stukje 
welzijn inleveren om die groep woningzoe-
kenden ook wat meer welzijn te gunnen? 
Gewetensvraag die zich manifesteert 
tijdens welvaart: Hoe verdelen we de wel-
vaart. 

Dick Bos

Not in my backyard

column
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Zwemmen
Oktober Bladel

Wereld Dansen
Oktober Bladel

Zwemmen
Oktober Bladel

Wereld Dansen
Oktober Bladel

Door Renate Matthijssen

CASTEREN - Dat het Elisabeth-toneelstuk 
onder de bevolking van Casteren leeft, 
hoeft geen nader betoog. Bijna de hele 
gemeenschap doet iets. Figureren, kleding 
maken, aan het decor werken, toneel-
spelen of een expositie organiseren. Dat 
laatste doen Marja Hol, Louise Clermont 
en Toos Maas uit Casteren en zij krijgen 
hulp van Cees Bles, Gerry Verbeek en 
Annemieke Hendriks van de Heemkunde-
kring uit Bladel.

Idee voor expositie
Het mag gerust een hobby van Marja ge-
noemd worden: een expositie organiseren. “Ik 
vind het leuk om overal informatie vandaan 
te halen, dat klopt”, lacht ze. “En weet je wat 
nog leuker is? Dat je altijd zoveel medewer-
king krijgt. Je hoeft soms maar één woord te 
zeggen en de spullen of ideeën lopen binnen. 
Zo ging het eigenlijk ook deze keer. Ik had het 
idee voor een expositie over de Elisabethbe-
devaart en het toneelstuk dat in vroeger jaren 
werd opgevoerd. Tegelijkertijd liep dat idee 
ook bij de Heemkunde in Bladel. Hoe mak-
kelijk is het dan om de samenwerking aan te 
gaan en sámen een mooie tentoonstelling te 
maken?”

Tentoonstelling in Casteren 
Cees gaat verder: “We hebben in Bladel na-
tuurlijk een prachtige tentoonstellingsruimte 
bij de Heemkunde. We hadden al zo’n beetje 
voor ogen hoe we die in wilden richten. We 
waren het er echter snel over eens dat deze 
expositie nergens anders gehouden kon wor-
den dan in Casteren. We hebben onze krach-
ten gebundeld en kennis uitgewisseld. Anne-
miek heeft heel veel foto’s gedigitaliseerd, die 
gaan we uitvergroot exposeren en we hopen 
natuurlijk dat mensen hun dorpsbewoners 
herkennen; dat kunnen wij dan weer docu-
menteren. Zo snijdt het mes aan twee kan-
ten.”

‘Ons mam is al aan het zoeken’
Het team was op zoek naar spullen, maar 
twee oproepen van Louise in de Caskra 
hadden niet het gewenste resultaat. Louise: 
“Totdat Toos een oproepje in de Ruil-/Weg-
geefapp van het dorp plaatste of iemand nog 

een tegeltje had dat ter ere van de bedevaart 
uitgegeven moet zijn geweest. Ze kreeg me-
teen een reactie: ‘Ons mam is al aan het zoe-
ken’, schreef een dorpsgenoot. Ik denk – en 
ik hoop – dat er veel mensen een keer door 
hun oude spullen snuff elen en alles wat met 
Elisabeth te maken heeft, beschikbaar willen 
stellen. Vooral spullen zouden we nog wel 
kunnen gebruiken; foto’s en posters hebben 
we wel genoeg.” 

Elisabeth bedevaart
Er zijn mooie vondsten gedaan in de zoek-
tocht naar materiaal voor de expositie. Marja: 
“We hebben een brief van een voormalig pas-
toor gevonden. Uit de stukken blijkt dat er een 
beetje de klad in de jaarlijkse bedevaart naar 
Casteren was gekomen en dat het toneel-
stuk daar een boost aan zou moeten geven.” 
Louise vult aan: “Weet je wat eigenlijk opmer-
kelijk is? Dat we geen reden hebben gevon-
den waarom de Elisabethbedevaart precies 
naar Casteren ging. De legende is dat er kin-
deren uit haar hoorn dronken en daarmee ge-
nazen van kinkhoest maar of die kinderen uit 
Casteren kwamen, weten we nog altijd niet. 
Elisabeth is ook nooit de patroonheilige van 
de kerk geweest in ons dorp. Antwoord op 
deze vraag ga je helaas bij de expositie niet 
krijgen.”

Genoeg te zien
Vaandels, devotieprentjes, kleding, foto’s, 
posters, tegeltjes en vaantjes; er is héél veel 
te zien tijdens de expositie. Marja: “Er zijn heel 
veel foto’s uitvergroot; de foto’s die we niet 
geprint hebben, krijgen een plek in de Power-
Point die tijdens de tentoonstelling steeds 
loopt en waarop ook nog heel veel te zien 
is. De expositie is voor heel veel mensen erg 
interessant, niet alleen voor dorpsbewoners. 
We hopen dat de pastoor de kerk openstelt 
zodat mensen het beeld van Elisabeth ook 
kunnen bezichtigen en wellicht een kaarsje 
bij haar kunnen branden.”

Openingstijden
De expositie is loopt van 4 tot en met 11 juni 
in Den Aord in Casteren en is te bezichtigen 
tijdens de openingstijden van de MFA. Van-
wege de tentoonstelling zal Den Aord op 4 en 
11 juni ook open zijn. Cees: “Voor de opening 
willen we een aantal oud-toneelspelers en 

spelers van nu uitnodigen. We gaan iets leuks 
verzinnen, maar hoe we de opening precies 
vorm gaan geven, dat blijft een verrassing.”

Toneelstuk
Kaarten voor het Elisabethspel ‘De Rebelse 

Roos’ zijn nog altijd verkrijgbaar, al moet 
gemeld worden dat de voorverkoop erg hard 
gaat. Ga naar www.derebelseroos.nl voor 
tickets en meer informatie over het toneel-
stuk van 23, 24, 24 en 30 juni en 1 en 2 juli in 
Casteren.

‘Ons mam is al aan het zoeken’
Prachtige expositie over bedevaart en toneelstuk Elisabeth

Het team was op zoek naar spullen, maar twee oproepen van Louise in de Caskra hadden niet het gewenste resultaat. Louise: 
“Totdat Toos een oproepje in de Ruil-/Weggeefapp van het dorp plaatste of iemand nog een tegeltje had dat ter ere van de be-
devaart uitgegeven moet zijn geweest. Ze kreeg meteen een reactie: ‘Ons mam is al aan het zoeken’, schreef een dorpsgenoot. 
Ik denk – en ik hoop – dat er veel mensen een keer door hun oude spullen snuff elen en alles wat met Elisabeth te maken heeft, 
beschikbaar willen stellen. Vooral spullen zouden we nog wel kunnen gebruiken; foto’s en posters hebben we wel genoeg.”
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"Je bent pas dood als er 
niemand meer aan je denkt!"
Door Arie van den Berk

Valt het u ook op? Al die herinneringen op sociale media? 
Van sterfdagen of verjaardagen van overleden dierbaren. Vaak 
met een foto, een muziekje of een mooi gedichtje. Met dikwijls 
daarbij vele likes en opmerkingen van medeleven. Mooi!

Monumentjes
En wat te denken van alle monumentjes die we op straat tegen-
komen. Op de plek waar iemand verongelukte of werd uitge-
strooid. Een gedenkplaat op de muur van een kantoorpand, 
omdat daar een jong meisje werd vermoord na een stapavond. 
Ontelbaar veel bankjes op mooie plaatsen in de natuur met een 
gedenkplaatje, omdat de overleden dierbare daar graag was. 
Een advertentie in de krant, zoveel jaar na het overlijden of op een 
bijzondere dag. 

Delen
Overal kunt u gedachtenissen zien aan overleden dierbaren. Veel meer dan vroeger. Door de 
komst van sociale media zijn velen van ons steeds meer persoonlijke informatie gaan delen 
en daarbij hoort ook de emotie van rouw en verdriet. Niemand kijkt meer op van een foto op 
sociale media van een rouwwagen met kist of van het afscheid op de begraafplaats. 

In beeld en geluid
Tegenwoordig kiezen veel nabestaanden er ook voor om de afscheidsceremonie vast te leggen 
op video of foto. Dit kunnen wij op professionele wijze voor u verzorgen in ons uitvaartcentrum. 
Veel mensen zijn dankbaar dat ze het afscheid naderhand in alle rust nog eens kunnen ervaren. 
En nog eens goed kunnen luisteren naar de voorgedragen teksten en muziek. Een afscheid kan 
immers een prachtig eerbetoon zijn, vol met liefde en mooie herinneringen. Waarom zou u dat 
alleen in uw hart bewaren, als u dat ook kunt ervaren in beeld en geluid? Het kan troost bieden 
om een afscheid te herbeleven, net zo vaak als u wilt, alleen of met anderen.

Ruimte voor troost
Mensen zijn pas echt dood als er niet meer over hen wordt gesproken of aan hen wordt 
gedacht, zo zegt men vaak. Dankzij al deze hartverwarmende vormen van aandacht van 
tegenwoordig blijven onze overleden dierbaren dicht bij ons. In de diverse rituelen en in beeld 
en geluid, die ieder op eigen wijze ruimte geven voor troost.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Vanaf 
1 mei zijn de openingstijden van de Biblio-
theken In Bladel en Reusel iets gewijzigd.

De nieuwe openingstijden van Bladel zijn 
maandag van 10.00 tot 20.00 uur, dinsdag van 
10.00 tot 17.00 uur, woensdag van 10.00 tot 
17.00 uur, donderdag van 10.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 
10.00 tot 12.30 uur en zondag gesloten.

In Reusel gaan we ’s middags een uurtje later 
open en hebben we onbemande openingstij-
den door Visit Reusel. 

Maandag van 14.00 tot 17.00 uur, dinsdag van 
14.00 tot 17.00 uur, woensdag van 14.00 tot 
17.00 uur, donderdag van 14.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 
10.00 tot 12.30 uur en zondag gesloten.

Tijdens de openingsuren van Visit Reusel 
kunt u gebruik maken van de zelfbedie-
ning. Dit is op maandag tot vrijdag van 10.00 
tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 
uur.

www.bibliotheekdekempen.nl

Wijziging in openingstijden 
Bibliotheken Bladel en Reusel

HOOGE MIERDE - Op zaterdag 13 mei, om 
14.00 uur, is er in De Schakel, De Stad 5 in 
Hooge Mierde, een mooie muziekmiddag.

De Accordeontrefvrienden spelen samen met 
de Grensmuzikanten op deze middag beken-
de, nieuwe en muziek van vroeger en nu. Mu-
ziek waar u volop van kan genieten en ook 
op gedanst kan worden. De sfeervolle zaal 

van De Schakel heeft een perfecte dansvloer. 
Ook worden er enkele Oostenrijkse nummers 
gebracht op een echte Oostenrijkse trekzak. 

Dus wil je er eens een middagje uit, dan mag 
je dit niet missen. De entree is gratis. Accor-
deonisten die graag eens meedoen zijn ook 
van harte welkom! Voor meer info: telefoon 
06-12992302.

Muziekmiddag in De Schakel

Op zondag 7 mei 
vindt voor de ne-
gende keer de 
middeleeuwse 
Torendag plaats. 
Dit jaar wordt 

speciaal aandacht besteed aan de middel-
eeuwse kerken in Zuidoost-Brabant. Maar 
liefst 12 kerklocaties doen mee! Ook in de 
Kempen. Eén daarvan is de kerk in Lage 
Mierde.

Tijdens de Torendag organiseren betrokken 
heemkundekringen en erfgoedstichtingen, 
samen met de Stichting Archeologisch Sa-
menwerkingsverband, activiteiten, presen-
taties of rondleidingen op de verschillende 
locaties. Het doel van de Torendag is om de 
bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze 
unieke middeleeuwse kerklocaties in Kem-
pen- en Peelland door te vertellen en te laten 
beleven. De kerktorens zijn namelijk een uit-
drukking van de Brabantse Gouden Eeuw 
(14e-15e eeuw) toen in onze kleine dorpjes 
imposante kerken werden gebouwd.

Torendag in Lage Mierde
De kerk van Sint Stephanus-Vinding in Lage 
Mierde is op 7 mei van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 13.30 tot 16.00 uur open voor publiek. De 
toren kan helaas niet beklommen worden. 
Om 10.00 uur en om 13.30 uur start de rondlei-
ding die ongeveer 1 tot 1,5 uur duren. Tijdens 
de rondleiding is er aandacht voor de histo-
rie van de kerk, die dateert uit de 15e eeuw, 
en de toren, die al rond het jaar 1400 werd 
gebouwd. Sinds januari 2014 is de kerk niet 
meer als zodanig in gebruik, maar wordt deze 
gebruikt als toonzaal voor kunst en antiek.
Naast de kerk ligt het kerkhof met Mariakapel 
en een aantal bijzondere graven. Tegenover 
de kerk ligt de voormalige pastorie. Op circa 
200 meter afstond aan de Hoosemanstraat 
lag de oude schuurkerk. Je bent van harte 
welkom op zondag 7 mei.

Meer informatie over de Torendag en welke 
kerken en torens nog meer meedoen vind je 
via de website van SAS Peelland:

www.kerkenindepeel.nl

Lage Mierde doet mee aan de Torendag
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Nu 10% extra korting
op  stippenkorting

BLADEL - ‘Vele kleintjes maken één grote’. 
Met die gedachte in het achterhoofd start 
de Stichting Wielerevenementen Bladel 
met een nieuwe manier van sponsoren. 
Namelijk: sponsoring in het klein, vanaf 
€ 50,00. Iedereen die een bijdrage levert, 
schaart zich onder de zogenoemde ‘Vrien-
den van de Acht’. 

Nee, er staan geen leiderstruien of kanaal-
platen bij de finish tegenover, maar door een 
kleine gift levert u wel een belangrijke bijdra-
ge in de instandhouding van vier wielereve-
nementen in en om Bladel: de Internationale 
Acht voor junioren natuurlijk, maar ook de 
jaarlijkse fietsvierdaagse, een MTB-tocht in 
de herfst en vanaf komende winter ook een 
veldrit in Reusel. 

Al die evenementen in leven houden kost geld, 
veel geld. Daar zijn grote sponsors voor nodig, 
die enkele jaren na elkaar de sport een stevige 
injectie geven. “Maar we zijn ervan overtuigd 
dat een heleboel mensen ons een warm hart 
toedragen”, zegt Jos van Ham, binnen de stich-
ting belast met de sponsorzaken. “Mensen die 
geen bedrijf hebben en geen dikke portemon-
nee, maar die wel een kleiner bedrag kunnen 
missen om de evenementen te ondersteunen, 
maar op die manier ook een bijdrage te leve-
ren aan de opleiding van jonge coureurs, die 
ze enkele jaren later misschien wel terugzien 
in de Tour de France.” Dat zou zomaar kunnen. 
Eind vorig jaar schreef Dennis Kroonen het 
boek ‘De kracht van de 8’. Daarin portretteert 
hij 21 renners, die de afgelopen jaren in Bladel 
op het erepodium stonden en die later in de 
Tour van start gingen. Dat zijn niet de eerste 
de beste. Mathieu van der Poel is daarbij, maar 

ook Steven Kruijswijk, Tourwinnaar Geraint 
Thomas en de wereldkampioen MTB en veld-
rijden Thomas Pidcock, recent nog winnaar 
van de Strade Bianchi.  

De Acht is een belangrijkste opleidingskoers, 
die internationaal hoog staat aangeschreven. 
Eind juni/begin juli staat de 72ste editie op 
het programma en nu al is bekend dat er ster-
ke teams uit Duitsland, Engeland, Denemar-
ken, Polen, Tsjechië, Noorwegen en Indone-
sië van de partij zijn, vaak nationale selecties. 

Vermelding in krant
Jos van Ham is ervan overtuigd dat in en om 
Bladel mensen zijn te vinden die eenma-
lig én nog liever elk jaar een donatie willen 
doen van € 50,00 of meer. “Dat zou voor ons 
een enorme ondersteuning zijn. Ik denk aan 
oud-wielrenners, ouders van wielrenners, 
oud-bestuurders, maar ook wielerliefhebbers 
die in de zomer elke dag naar de Tour kijken. 
Het is toch fantastisch als je over enkele jaren 
kunt zeggen: kijk, die renner heeft in Bladel 
ook meegereden en die heb ik nog gespon-
sord!” En wat staat er tegenover? Van Ham 
lacht. “Wie wil kan genoemd worden op de 
vriendenpagina op de website van de Acht 
en de andere evenementen én in de jaarlijk-
se rondekrant die eind juni met PC55 met de 
regio huis-aan-huis wordt bezorgd. Onder de 
kleine sponsors wordt een aantal wielertruien 
verloot en een aantal mogelijkheden om een 
etappe als gast te volgen.”

Wie interesse heeft in een donatie, kan zich 
melden via de website: 

www.achtvanbladel.nl/vrienden-van-de-acht

Word vriend van de Acht
Ook kleine sponsors welkom bij wielerevenementen

KEMPEN - Pen-
n i n g m e e s t e r s 
zijn doorgaans 
bestuursleden op 
de achtergrond. 
Zij beheren het 
geld en  leggen 
daarover verant-

woording af. Hun adviezen zijn vaak bepa-
lend voor het beleid. Een wisseling in het 
bestuur bij Stichting Leergeld Veldhoven & 
De Kempen is de aanleiding tot een profi-
lering van deze mannen die voor Leergeld 
op de portemonnee passen.

Na ruim tien jaar neemt Wil de Kort afscheid 
als financiële man van Leergeld. Na 12 jaar 
mag je geen bestuurslid meer zijn. Wil vindt 
dat een goede zaak: “Zo kun je tijdig en in 
alle rust aan opvolging werken. Het geeft 
voldoening dat we tijdig een ervaren collega 
vonden. Gezien ons vakgebied is dat wel 
bijzonder.”

Accountant
Wil neemt ook afscheid van zijn arbeidza-
me leven. Als register accountant bij Lin-
den Accountants (een groot Veldhovens 
accountantskantoor) was hij vooral actief in 
het Midden- en Kleinbedrijf en privé voor tal 
van verenigingen en stichtingen zoals Art4Y-
ou (muziekschool), De Schalm, Vekemans 
Fonds en Harmonie Sint Cecilia. Ongetwijfeld 
in opdracht van zijn baas? Wil: “Dat maak ik 
altijd zelf nog wel uit. Op zo’n manier zou het 
ook niet werken. Je moet gemotiveerd zijn om 
vrijwilligerswerk te kunnen doen. Financiën is 
een vak apart dat niet snel wordt opgepakt. 
In mijn periode groeide het budget van onge-
veer € 40,- naar € 350.000,-. Een gigantische 
groei, we praten over flinke bedragen. Dat 
brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid 
met zich mee. Een kenmerk van Leergeld is 

dat de vrijwilligers allemaal een professione-
le achtergrond hebben en enorm betrokken 
zijn. Dat is denk ik de reden waardoor zo eff i-
ciënt en doelmatig wordt gewerkt.”

Klein bier
Voor Wil en zijn opvolger Hanco Sinke be-
staat geen ‘klein bier’. Niet de omvang van 
de steun bepaalt de waarde, wel de impact. 
Hanco: “Natuurlijk helpt de steun van mijn 
werkgever (ASML, een grote sponsor van 
Leergeld- red.) enorm. Maar een spontane 
inzameling op een buurtfeestje vinden we 
net zo belangrijk. Mooipraterij? Zeker niet. De 
aandacht voor zo’n actie binnen de netwer-
ken van de gulle gevers dragen bij tot de be-
kendheid van Leergeld. Waar dat kan maken 
we die initiatieven bekend. Die bekendheid is 
essentieel want hoewel wij veel meer men-
sen kunnen helpen, bereiken we nog steeds 
slechts 50% van de doelgroep.” Wil vult aan: 
“Dat is landelijk gezien veel hoor. Volgens de 
gemeenten waar wij werken kunnen wij meer 
probleemdragers bereiken dan zijzelf.”

ZZP en scheiding
Accountants weten hoe je met geld moet 
omgaan. Hoe voorkom je dat je de gang naar 
Leergeld moet maken? Een lastige vraag 
want schuldproblematiek ontstaat deels door 
onvoorziene ontwikkelingen. Wil: “Steeds 
meer ouders vragen steun hoewel ze zelf een 
baan hebben. Een echtscheiding die tekort-
doet aan de kinderen is een veelvoorkomen-
de oorzaak. Daarnaast zien we een groeiend 
aantal ZZP-ers  die in de problemen raken.” 
Hanco: “Kijk op tijd uit naar budgetcoa-
ches. Hun belangrijkste advies zal zijn: let op 
geldstromen. Tal van abonnementen en 
periodieke betalingen zijn eigenlijk overbo-
dig en 10 keer € 10,- in de maand is wel een 
week boodschappen doen in een discount-
super.”

Bestuurswisseling 
Stichting Leergeld 
Veldhoven & De Kempen

Wil de Kort (links) en Hanco Sinke

Mathieu van der Poel won de Acht in 2012
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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

#8

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

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

3 8 5 4
8 3 7 7 5 2

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

1 4 8 6 5
1 7 5

6 2
5 3 9

2 4 6 9 2
4 3 3 4 7

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

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

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 18

H
ackers do it w

ith all sorts of characters.

7 8
4 9 1

9 5 1 4
3 6

8 6
3 2

7 3 2 9
8 7 6

2 7

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 
puzzel. 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: Beestachtig (2) 
 

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

 
 

A - Voorbeeld van de aard van het beestje (2,5,3,3,4)
B - Duidelijk gemaakt waarom een kip geen 
  eieren meer produceert (9)
C - Dan worden massaal dieren aangeschaft (12)
D - De bevolking is daar een beestenboel (7,3)
E - Een sieraad onder de vogels, net als de 
  Diamantduif en de Goudfazant (9)
F - Haar paardje (4)
G - Beestenboel (5)
H - Die is professioneel opgeleid tot speurneus (11)
I - Insectenmiddel (12)
J - Verwaande amfibie 
  (die tot ontploff ing is gekomen) (10,6)

K - (Niet) succesvol vissen (3,6)
L - Verwant aan de schijtluis (11)
M - Aantrekkelijke vogel (7)
N - Sportief dier (6)
O - Hier zit Kermit mee (12)
P - Voorbeeld van de aard van het beestje (14)
Q - Stinkdier (8)
R - Alert onder de kalveren (2,2,6)

 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: 

Piet Becx uit Vessem

met de oplossing: 
‘correspondentie’

Piet heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

Cryptofilippine
Beestachtig

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 #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 18

K
eep the juices going by jangling around gently as you m

ove.
-- Satchel Paige

2
2 5 1 9

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

7 9 5 1 2
1 7 9 5

4

D
ub

be
l z

ie
n

VikingenVikingen

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

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

Creativiteit is het zien van dingen op een andere manier dan de meeste mensen. 
Hieronder een tweetal tekeningen van Fisher uit 1968.

Het gezicht van een vrouw
of is het een zeemeermin?

Een haas of een indiaan?
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Woensdag 26 april reikte burgemeester 
Annemieke van de Ven aan twee inwoners 
van onze gemeente een Koninklijke Onder-
scheiding uit: Christian van Gisbergen en 
Johan van der Heijden.
 
Christian van Gisbergen ontving zijn onder-
scheiding voor zijn decennialange vrijwilli-

ge inzet bij o.a. Jeugdvakantiewerk Hooge 
Mierde, voorzitterschap en het uitvoeren 
van andere diverse vrijwillige activiteiten 
bij CV De Haoiboerkes, het beheren van de  
opslagloods en het inzetten van een eigen 
muziek- en geluidsinstallatie voor o.a. het 
Gilde, sportverenigingen, Koningsdagen en 
schoolmusicals.
 
Johan van der Heijden ontving zijn onder-
scheiding voor zijn decennialange inzet als 
mantelzorger voor zijn echtgenote, waarbij 
door de jaren heen zijn taken steeds uitge-
breider en uitdagender werden. Ook heeft 
Johan als zendamateur jongeren gesteund bij 
het ontwikkelen van vaardigheden en prakti-
sche kennis en staat hij nog steeds voor jong, 
maar met name voor oud, klaar om te helpen 
bij het oplossen van computerproblemen, bij 
andere problemen op het gebied van tech-
niek en het aanleren van computerbeginse-
len.
 
Wij feliciteren en bedanken Christian en 
Johan voor hun jarenlange inzet voor onze 
gemeenschap!

GEMEENTELIJK

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

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

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 7,95

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

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

Like ons op Facebook

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

Christian van Gisbergen Johan van der Heijden

Koninklijke Onderscheiding 
voor Christian van Gisbergen 
en Johan van der Heijden

Tijdens de raads-
vergadering van 
18 april is af-
scheid genomen 
van Fiona Bijl. Zij 
startte in 2010 als 

duo-lid in de PvdA- fractie en was sinds 2014 
lid van de gemeenteraad. Op 29 maart is ze 
beëdigd als lid van de Provinciale Staten. 

“Raadslidmaatschap en Statenlidmaatschap 
is gebaat bij volksvertegenwoordigers die zich 
vol verantwoordelijkheid inzetten voor hun pu-
blieke taak”, aldus Fiona Bijl. “Combineren van 
deze twee taken is vaak onhandig.” Naast haar 
publieke taken is mw. Bijl ook werkzaam als 
budgetcoach en vertrouwenspersoon. Op 12 
april heeft zij haar ontslag als gemeenteraads-
lid aangeboden aan de burgemeester. 

Burgemeester Annemieke van de Ven sprak 
Fiona bij haar afscheid toe: “Je hebt aangege-
ven dat je het een voorrecht hebt gevonden 

om 9 jaar lid te zijn geweest van de gemeen-
teraad. Een periode waarop je terugkijkt in 
dankbaarheid en met trots op de vele resul-
taten waaraan je hebt mogen meewerken. Vol 
overtuiging en enthousiast heb je je ingezet 
voor de gemeenschap, onder andere als frac-
tievoorzitter, lid van voormalige Kempencom-
missie, Vertrouwenscommissie, Werkgevers-
commissie en de Raadstafel 21. In politieke 
debatten schuwde je de confrontatie niet en 
je dossierkennis was uitstekend op orde. Je  
PvdA-hart sprak door in de vele betogen waar-
in je het opnam voor de minderbedeelden.” 

Achter de schermen blijft Fiona Bijl zich inzet-
ten voor de PvdA-fractie als commissielid. Zij 
heeft haar stokje als fractievoorzitter overge-
dragen aan Toon van Dongen. 

Annemieke van de Ven: “We wensen je heel 
veel succes met het Statenlidmaatschap 
en het vertegenwoordigen van onze mooie  
gemeente in Den Bosch.”

Fiona Bijl 
neemt afscheid 
van gemeenteraad
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Nu de regels omtrent het opnemen van 
ouderschapsverlof steeds verder worden 
verspoeld/verruimd, krijgen wij in onze 
praktijk steeds vaker de vraag of het 
opnemen van ouderschapsverlof een 
reden kan zijn om lopende alimentatiever-
plichtingen ten opzichte van een ex-part-
ner of kinderen uit een eerdere relatie te 
laten aanpassen. 

Voorbeeldcasus
U bent enkele jaren geleden gescheiden en 
hebt een nieuwe partner gevonden waarmee 
u een kind hebt gekregen. Voor dit kind wil 
u graag (verruimd) ouderschapsverlof opne-
men, bijvoorbeeld door in plaats van fulltime 
te werken, naar een 28-urige werkweek te 
gaan, zodat u meer zorgtaken voor uw kind 
op u kan nemen. Deze kortere werkweek 
heeft natuurlijk ook invloed op uw inkomen. 
Omdat u nog alimentatie betaalt voor uw 
ex-partner, vraagt u zich af of het lagere 
inkomen ook gevolgen heeft voor uw lopende 
alimentatieverplichting. Kan deze opnieuw 
worden berekend op basis van uw lagere 
inkomen? Uw ex-partner stelt zich echter op 
het standpunt stelt dat het krijgen van een 
kindje met een nieuwe partner geen (rech-
tens relevante) wijziging oplevert op grond 
waarvan de hoogte van de partneralimentatie 
opnieuw zou moeten worden berekend. Wat 
nu?

Rechtbank
In de jurisprudentie (eerdere uitspraken van 
de rechterbank) zijn verschillende uitspraken 
te vinden, de ene keer in het voordeel van de 
alimentatieplichtige (degene die alimentatie 
moet betalen) en de andere keer in het voor-
deel van de alimentatiegerechtigde (degene 

die alimentatie ontvangt) in dergelijke situ-
aties. Er zijn verschillende uitspraken te vin-
den waarin de rechtbank van oordeel is dat 
de geboorte van een kind binnen een nieuwe 
relatie een (rechtens relevante) wijziging op-
levert, waardoor een nieuwe berekening van 
de alimentatie volgens de rechtbank dient te 
volgen. Er zijn echter ook verschillende uit-
spraken van de rechtbank te vinden waarin 
de rechtbank van mening was dat onvol-
doende aannemelijk was gemaakt waarom 
ouderschapsverlof diende te volgen of hoe 
de concrete situatie na het opnemen van 
het ouderschapsverlof zou zijn, waardoor de 
rechtbank dan ook van mening was dat in 
die gevallen geen redenen aanwezig waren 
welke een alimentatiewijziging zouden recht-
vaardigen. De vraag of het opnemen van 
ouderschapsverlof een (rechtens relevante) 
wijzigingen van omstandigheden oplevert 
om te kunnen komen tot het opnieuw bere-
kenen van eerdere alimentatieverplichting is 
dus afhankelijk van de omstandigheden van 
het geval en de motivering van de ingediende 
verzoeken.

Overleg
Gezien de verschillende oordelen in de ge-
rechtelijke uitspraken, geniet het de voorkeur 
om in onderling overleg te komen tot het 
maken van (tijdelijke) gewijzigde alimentatie-
afspraken. Van belang is dat u zich hierbij 
tijdig laat adviseren door een gespecialiseerd 
familierechtadvocaat/mediator om u te laten 
begeleiden bij dit proces zodat (mogelijk) een 
tijdrovende en kostbare gerechtelijke proce-
dure kan worden voorkomen.

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Ouderschapsverlof een reden voor 
het verlagen van alimentatie?

UITSLAGEN
Gefeliciteerd met jullie winnende kleurplaten:
0-4 jaar Lexi Vorstenbosch (4)  Knutselpakket Hofdame
  Nora Groenendaal (2)  Stepje Kleine Straat (Zest)

5-7 jaar Eva Coolen (6)   Knutselpakket Hofdame
  Senn vd Schoot (6)  Kadopakket DA Antonius

7+ jaar  Roos Hessels (11)  Kadobon MKB Hofdame
  Laura Scheepers (10)  Kadopakket DA Antonius

INFORMATIEF

Onlangs hadden we op de natuurbegraaf-
plaats een familie die zelf het graf van hun 
vader wilde sluiten. Wij hadden extra schop-
pen klaargezet, de zon scheen en ondanks het 
verdriet was de sfeer ontspannen. We namen 
alle tijd zodat iedereen die dat wilde, omringd 
en gesteund door de bomen, zijn laatste 
herinneringen kon uitspreken.

Toen was het moment gekomen om de kist te 
laten zakken in het graf. Dat is altijd een beetje 
spannend: zo balancerend op de houten bekis-
ting rondom het graf. Plots roept de zoon: ‘Stop, 
een hagedis!’ Voorzichtig zet de familie de kist 
neer voor het graf. De aanwezigen verzamelen 
zich rond het graf en speuren naar beneden. 
Inderdaad zit daar een mooie, levendbarende 
hagedis. De zoon daalt af in het graf in, ‘redt’ 
de hagedis en geeft het beestje een plekje in 
de schaduw van een houtwal. Leven en dood 
liggen soms dicht bij elkaar.

Het voorval hield me nog enige tijd bezig. 
Toeval of niet: kort daarna kreeg ik een tip van 
een Engelse collega’s van het Natural Death 
Centre. Ze adviseerde me een klimvoorziening 
te maken voor kleine, nieuwsgierige diertjes die 
soms op de bodem van het graf terecht komen. 
Door de steile wanden kunnen zij niet op eigen 
kracht uit het graf (dat meer dan een meter diep 
is) klimmen. Met het warme weer van de afgelo-
pen weken zouden ze sterven op de bodem van 
het graf. 

Een van onze vrijwilligers maakte vervolgens 
een mooie, lange plank met wat groeven en 
een handvat. Deze plank, te vergelijken met de 
loopplank naar het nachthok in een kippenren, 
maakt dat diertjes het graf kunnen verlaten. 
Maar hoe noem je nu zo’n plank? Een uittreed-
plank? Een uitstapplank? Dat vonden we nogal 
gekke namen voor op een natuurbegraafplaats. 
Daarom hebben we besloten om het een 
‘fauna-trapje’ te noemen, analoog aan het bij 
veel mensen bekende woord ‘vistrap’.

De dag erna kwam de weduwe naar mij toe. Ze 
vertelde me over de betekenis van de hagedis. 
Het diertje blijkt symbool te staan voor trans-
formatie, loslaten en verlicht verder gaan. Dat 
was precies wat zij voelde nu haar man was 
verdergegaan na een nare ziekte. Het was het 
tijd om los te laten. Zo geeft zo’n klein diertje 
een diepe betekenis aan de laatste momenten 
op aarde. 

Fauna-trapje

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

COLUMN

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

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - 7 mei - aanvang 14 uur 

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

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Vroegevogelwandeling - zondag 21 mei - 06.45 uur

Zomeravondwandeling - zaterdag 24 juni - 20.00 uur

Salutogenese: cursus vitaal ouder worden - maandag 26 juni

Activiteiten

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Voor ons 
Autisme Informatie Centrum in locatie Reu-
sel-De Mierden (RDM) en Bladel hebben we 
dringend behoefte aan nieuwe, energieke 
vrijwilligers. Wij willen namelijk onze activi-
teiten voor mensen met autisme en hun net-
werk behouden en waar mogelijk uitbreiden.

De locatie Reusel-De Mierden (RDM) en Bla-
del valt onder AIC de Kempen, dat een onder-
deel van de Nederlandse vereniging Autisme 
(NVA) regio Noord-Brabant / Zeeland. 

AIC De Kempen biedt in de dorpen Bergeijk, 
Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mier-
den:
-  1x per 6 weken een gespreksgroep (lotgeno-

ten contactavonden genoemd).
- 2x per jaar een thema-avond.

Voor deze activiteiten zijn wij op zoek naar 
ervaringsdeskundige vrijwilligers die lid zijn 
of willen worden van de NVA.

Heb je zelf, je partner, kind of één van je ou-
ders autisme en wilt je graag ervaringen 
graag delen met anderen, dan is vrijwilliger 

bij het AIC wellicht iets voor jou! Er zijn diver-
se mogelijkheden om als vrijwilliger te helpen 
bij het AIC, dus heb je belangstelling, laat het 
ons weten via een bericht.

Wat hebben wij te bieden:
- Het werken met een enthousiast team.
-  Deskundigheidsbevordering middels cur-

sussen.
- Ondersteuning vanuit het regionaal bestuur. 
-  Reiskostenvergoeding tegen de normaal 

geldende tarieven, € 0,21 per km, of volgens 
de tarieven van openbaar vervoer.

-  Overige kosten gemaakt voor de NVA wor-
den natuurlijk ook vergoed.

Let op: het betreft een niet betaalde functie, 
maar er is geen mooier werk dan vrijwilligers-
werk bij NVA regio Noord-Brabant / Zeeland. 
Voor meer informatie, stuur een e-mail naar 
coordinatordekempen@nva-nb.nl

Wilt u meer informatie over AIC De Kempen 
of NVA regio Noord Brabant, kijk dan op 

www.nva-nb.nl

Nieuwe, energieke vrijwilligers gevraagd!
Autisme Informatie Centrum Reusel-De Mierden en Bladel
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Heb je verbouwplannen en wil je dat 
duurzaam doen? Kom dan naar de Energie 
Expo’23 op zaterdag  13 mei in Oirschot. 
Daar kun je van alles leren over duurzaam 
(ver)bouwen. 

Veel woningeigenaren willen hun woning 
graag verbeteren. Een lager energieverbruik, 
gasloos worden, meer comfort... Soms is het 
lastig om op een rijtje te krijgen welke maat-
regelen voor jouw huis het beste zijn. Of om 
geschikte installateurs daarvoor te vinden. 
Zaterdag 13 mei is je kans.

Energie!
Op de Markt in Oirschot kun je kennismaken 
met bedrijven uit de regio die producten en 
diensten aanbieden om je huis zuiniger en 
duurzamer te maken. Er zijn lezingen over 
deze onderwerpen en aan expertisetafels 
kun je vragen stellen aan onze energiegidsen 
over bijvoorbeeld, warmtepompen, isolatie 
en zonnepanelen. Zij geven deskundige en 
onafhankelijke antwoorden.

Van energiebesparing tot schone energie-
opwekking, van energieopslag tot elektrische 
en waterstofauto's, je kunt heel veel informa-
tie vinden op de Energie Expo.

Gratis toegang
Als je alle informatie hebt verzameld, kun je 
je ook nog laten inspireren door de Schone 
Schetsmachine. Of je gaat aan de slag met je 
persoonlijke klimaatakkoord. Maar natuurlijk 
kun je ook neervlijen op één van de gezellige 
terrassen op de Markt in Oirschot. 

De EnergieExpo'23 is op zaterdag 13 mei  van 
10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis. 
Deze leerzame en leuke dag wordt georgani-
seerd door KempenEnergie in samenwerking 
van de Gemeente Oirschot en de Rabobank.

Lezingenprogramma
De hele dag door worden er korte lezingen 
verzorgd in de grote tent. Die gaan over uit-
eenlopende onderwerpen. Van Verduurza-
ming van monumenten tot Het nut van een 
regenwaterput! Van Meedoen met Zonnepark 
Kriekampen tot Zonnepanelen na de salde-
ringsregeling, is de impact wel zo groot..?

De aanvangstijden vind je enkele dagen van 
tevoren op kempenenergie.nl/expo.

Onze Energieloketten in Bergeijk, Eersel, 
Bladel en Reusel zijn die dag niet open. Dus 
allemaal naar Oirschot!

www.kempenenergie.nl

Haal energie uit de EXPO'23 van 
KempenEnergie in Oirschot

Advies over energieverbruik

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Openingstijden 

- Maandag t/m zaterdag 
   van 09.00 - 17.00 uur 

- Zondag van 09.00 - 14.00 uur

Buiten openingstijden hebben 
we een versautomaat.

www.debeijerasperges.nl

INFORMATIEF

Op haar 14e verjaardag, 28 april 1939, 
komt ze in Nederland aan, vanuit Oosten-
rijk. Een dag eerder is ze op de trein gezet 
door haar ouders, het joodse echtpaar Ru-
dolf en Julie Brüll. Die willen hun enig kind 
beschermen tegen het nazi-geweld. En 
zo arriveert dochter Ilse via een speciaal 
kindertransport in Rotterdam. Ze is in ge-
zelschap van haar één jaar jongere nichtje 
Inge Brüll.

Na ruim twee maanden Rotterdam krijgen 
de twee meisjes onderdak in het Jacobus-
klooster in Eersel. Dit nonnenklooster stond 
op de plek waar nu het gemeentehuis staat. 
Onder leiding van moeder-overste zuster 
Reinildis ontwikkelt het klooster zich tot een 
opvanghuis voor tal van vluchtelingen: Britse 
piloten, seminariestudenten, onderduikers, 
alsook ruim vijftig kinderen van (half)joodse 
afkomst. Bijna al deze kinderen overleven de 
oorlog, ook nichtje Inge Brüll. Toch worden 
uiteindelijk drie joodse kinderen in opdracht 
van de bezetter opgepakt en op transport 
gezet. Twee van hen, George en Ursula Levy, 
weten wonder boven wonder aan de dood te 
ontsnappen. Dit geldt niet voor Ilse Brüll. op 

17-jarige leeftijd wordt ze vermoord in Ausch-
witz. 

Boekje
Toon Schellens, actief in de Eerselse heem-
kunde en lid van het plaatselijke Comité 
4 en 5 mei, werd – toen hij met Jasper van 
der Schoot werkte aan het boek ‘Het lot van 
de gebroeders Hoeks’ – geraakt door het 
levensverhaal van Ilse Brüll. Schellens ver-
baasde zich erover dat dit verhaal in Eersel 
niet bekend is. Interessant om verder uit te 
zoeken, vond hij. Daarom dook hij in de (foto)
archieven, verzamelde literatuur, ging met 
nabestaanden en deskundigen in gesprek 
en bracht een bezoek aan Ilses geboorte-
stad Innsbruck. Al deze informatie bracht hij 
samen om er een boek van te maken, waarbij 
hij Wim Lavrijsen inschakelde voor het schrij-
ven van de teksten.

Dat boekje (40 pagina’s) ligt er nu: Ilse Brüll, 
een joods meisje met een Eerselse geschie-
denis. Het boekje is op 4 mei tijdens de Do-
denherdenking aangeboden aan bezoekers. 
Daarmee kreeg de herdenking een ‘eigen 
Eersels gezicht’.

Lezing en tentoonstelling
Hier mocht het niet bij blijven, vond Schel-
lens. Daarom komt hij met 2 aanvullende ac-
tiviteiten: een lezing en een tentoonstelling. 
De lezing over Ilse Brüll is op dinsdag 9 mei 
in de Bibliotheek aan de Dijk 7 in Eersel. Aan-
vang 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel is 
het nodig vooraf te reserveren via m.vanden-
Broek@bibliotheekdekempen.nl  Bij voldoen-
de belangstellig houdt Toon Schellens deze 
lezing in september nog een keer. De datum 
wordt tegen die tijd bekendgemaakt.

Eveneens in de Bibliotheek, op de bovenver-
dieping, is in de maand mei een tentoonstel-
ling te zien over Ilse Brüll en ook die is gratis 
toegankelijk. Hij is te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek. Zie 

www.bibliotheekdekempen.nl

‘Joods meisje met 
Eerselse geschiedenis’
Boekje, lezing en tentoonstelling over Ilse Brüll
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de aarde 
wel zesduizend keer 

per dag door 
de bliksem 

getroff en wordt? 

Er ontstaan per dag 
zo’n veertigduizend 

onweersbuien, 
de meeste in de 

landen rond de evenaar. 

Dat komt doordat de zon 
daar erg krachtig is, 
waardoor waterdamp 

opstijgt naar de lucht 
en buien veroorzaakt.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor Niels van Dununba Percussie die 
het voor ons koor, De Vrolijcke Noot  uit Hooge Mierde, 
mogelijk maakte om met veel humor ons een gezellige 
workshop te bezorgen. Geweldig!

Koor De Vrolijcke Noot

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

Onze duimen gaan omhoog voor EHBO-vereniging Reu-
sel. Wij kregen een gezellige, goed verzorgde receptie 
aangeboden vanwege ons 50-jarig jubileum. Bedankt! 
We hebben er van genoten.

Leen Fiers-van Gompel, Bella Dierckx-Heesters en 
Maria van Gompel-van Limpt

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

Mijn duim staat omhoog voor de organisatie van het koor De Vrolijcke Noot uit Hooge Mierde 
bedankt voor de gezellige  feestmiddag. Het was heel gezellig. Ook de djembe workshop was 
heel geslaagd!

Een koorlid

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

Mijn duim gaat omlaag voor de onverlaat, die in de avond/
nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 april mijn (te?) 
mooie, kleurige bloemschaal met bloeiende viooltjes 
heeft meegenomen in de Nieuwstraat in Hapert. Als ie de 
moed heeft om deze terug te zetten, komt er weer een 
duim omhoog!

Frans Smans

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

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 
hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met 
uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog
de

 d
ui

m

HOOGELOON - Er staan tot medio mei 
plantjes te koop op de Vessemseweg 21 in 
Hoogeloon. De gehele opbrengst gaat naar 
More Africa.

Dit is het project in Zanzibar van de Hooge-
loonse Ellen van Beers. Ze geeft medische 
zorg, fysio, les, etc. aan gehandicapte kinderen.

Plantjesverkoop 
voor een goed doel!

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
 d

ui
m

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

Kienen in
Lage Mierde 

Dinsdag 9 mei om 13.30 uur bent 
u van harte welkom om te komen 
kienen in De Ster  te Lage Mierde.

Iedereen is van harte welkom, ook 
niet leden.

KBO Lage Mierde

Bridgen in
Bladel

Bridgevereniging Scharukla or-
ganiseert zomerbridge met vrije 
inloop voor iedereen die van 
bridgen houdt.

We starten elke dinsdagmiddag om 
13.30 uur in Cultureel Centrum Den 
Herd in Bladel. Inschrijven om 13.15 
uur en de kosten bedragen €2,00 
p.p.

Je bent deze maand welkom op 2, 9, 
16, 23 en 30 mei.

BLADEL - Het bestuur van 
Stichting Mutoto.nl dankt 
al degenen, die hebben bij-
gedragen aan het Parochi-
eel Veertigdagenproject 
van de Parochie Petrus en 
Paulus, ter ondersteuning 
van onze activiteiten voor 

de kansarmen in de D.R. Congo in Afrika.

Op dit moment is in totaal € 1524,78 ontvan-
gen via de collectes of rechtstreeks. Wij dan-
ken u hartelijk, mede namens onze partners in 
Congo, die zich daar enorm inzetten voor een 
duurzame verbetering van de levensomstan-
digheden van kansarmen, speciaal jongeren.

Succesvolle 
collecte 
Parochieel 
Veertigdagen-
project

EERSEL - Datum: donder-
dag 11 mei. Locatie: De Ei-
kenburg, Eikenburg 10 te 
Eersel. Aanvang: 19.30 uur, 
zaal open om 19.00 uur. Toe-
gang is gratis, evenals kof-
fie en thee.

Veel mensen met dementie krijgen op enig 
moment te maken met onbegrepen of veran-
derend gedrag. Dat is lastig voor de persoon 
met dementie en ook voor de zijn of haar 
naasten en omgeving. Hoe leer je onbegre-
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over in gesprek met een psycholoog.

Onbegrepen 
gedrag 
bij dementie
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Kempenmuseum de 
Acht Zaligheden zoekt:

Medewerker Museumtuin
Je werkt lekker buiten met een gezellig, klein 
team van vrijwilligers in de moes-, bloemen-, 
kruidentuin, de boomgaard of in de kas met 
'vergeten groenten', waar onze bezoekers 
graag vertoeven.

Gastvrouw/heer grote gezelschappen
Groepen hebben vaak een arrangement 
waarbij de gasten koffie met vlaai, een rond-
leiding en een lekkere lunch in het museum 
krijgen. Je werkt in een team en helpt vooral  
bij het uitserveren en opruimen. Nadien  
drinken we samen koffie. 

Horeca vrijwilligers
Het museum is van maandag t/m vrijdag 
geopend voor publiek van 10:00 – 17:00 uur. 
In het museumcafé kunnen bezoekers van 
een consumptie genieten. Wil jij onze gasten 
voorzien van koffie of thee met iets lekkers en 
een leuk praatje met ze maken?

Weekendhulpen
Kom jij ons in het weekend assisteren? Het 
zou fijn zijn als je twee keer per maand in 
het weekend één dagdeel wilt helpen bij de  
receptie, het winkeltje of het restaurant- 
gedeelte. Voordat we opengaan drinken we 
eerst gezellig samen een kop koffie. 

Interesse? 
Kom onder het genot van een kopje koffie 
kennismaken. Info bij: Mariëlle Vervest en 
Riny Bullens: bel 0497-515649 of e-mail naar 
pr@kempenmuseum.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

ALLERHANDE

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 12-uurtje van Café ‘t Pleintje. 

Om uw gewonnen prijs in ontvangst 
te nemen, neemt u dit artikel binnen  
8 weken mee naar:

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week 
PC55 bezorgen?

Wij zoeken nog 
bezorgers (13-99 jaar) voor:

• Hoogeloon 
   omgeving Volderstraat & 
   Valensplein

• Vessem 
   omgeving Putterstraat & 
   omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

VAN 7 MEI TOT EIND SEPTEMBER
BEZICHTIGING SINT LAMBERTUSKERK
Locatie: Lambertuskerk, Servatiusstraat 8,  
Vessem. Met mooie schilderingen, een 
prachtig vleugelaltaar en een monumentaal  
orgel. Open: alle zon- en feestdagen 
van 14.00 tot 16.00 uur.

ZONDAG 21 MEI
BEZOEKTUIN DOOR 'T POORTJE
Locatie: Vessemseweg 15, Hoogeloon.
Tijd: 10.00-17.00 uur. Entree: € 1,00.
Open tuin met expositie en inloopworkshop
Encaustic Painting, schilderen/sjabloneren
met bijenwas! 

T/M MAANDAG 29 MEI
EXPOSITIE ‘BEELDEN IN DE 
KRUIDENTUIN’
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2, 
Eersel. Open: ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur, 
za. en zo. 13.00-17.00 uur. Entree: volw. € 7,50; 
13 t/m 18 jaar € 2,50; t/m 12 jaar gratis.
Unieke beelden (keramiek en steen) van
Antonette en Fon Sanders.

T/M MAANDAG 29 MEI
FOTO-EXPOSITIE
‘EEN KLIK MET HET VERLEDEN’
I.s.m. Heemkundekring Eersel. 
Met unieke historische beelden van 
personen en gebouwen. 
Locatie: Kempenmuseum, 
Kapelweg 2, Eersel. 
Open: zie openingstijden Kempenmuseum.
Entree: volw. € 7,50; 
13 t/m 18 jaar € 2,50; t/m 12 jaar gratis. 

ELKE ZATERDAG
BEZICHTIGING EN RONDLEIDINGEN 
DOOR MOLENAARS
Locatie: Molen Jacobus, 
Wilhelminalaan 18, Vessem. 
Open: zaterdag van 11.00-16.00 uur.

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

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

EXPO VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

HAPERT - Dit jaar or-
ganiseert EHBO Ha-
pert weer hun jaarlijk-
se pleisteractie door 
huis-aan-huis te col-
lecteren.

Door middelen van deze collectie kunnen 
wij als EHBO-vereniging onze spullen blij-
ven betalen en cursus van onze leden op peil 
houden. Zodat wij als vereniging vakkundi-
ge EHBO leden hebben en kunnen blijven 
ondersteunen bij evenementen in ons eigen 
dorp en de Kempen. 

De collecteweek is van zondag 21 t/m zater-
dag 27 mei. Er wordt door eigen leden van 
de EHBO gecollecteerd. Als dank krijgt de 
bewoner bij financiële bijdrage een pleister 
aangeboden!

Pleisteractie 
EHBO Hapert
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Een tuin op het zuiden
Het terras dat aan het huis grenst, ligt altijd in de zon. “Fijn 
hoor, een tuin op het zuiden”, zegt Jan Jonkergouw. “Alleen 
is het hartje zomer toch ook wel lekker als je even in de 
schaduw kan. Die mogelijkheid hadden we niet. Eerst 
stond er achter in de tuin een open pergola met druiven, 
maar daar hadden we nauwelijks schaduw van. Met de 
vraag naar meer schaduw ben ik eens bij De Houtwinkel 
binnengelopen en het resultaat mag er zijn.” 

Aanpassen aan de vorm van de tuin
De tuin van Jan is niet recht en hoekig, maar de meeste 
tuinhuizen zijn dat wel. Jan: “De bedenkers van De 
Houtwinkel vonden een oplossing voor de schuine kant in 
de tuin, ze pasten het ontwerp aan en lieten de achterwand 
meelopen met de schutting. Zo wonnen we iets meer 
ruimte en kon het tuinhuis op de plek staan waar we die 
graag wilde hebben. De achterwand van het tuinhuis is dus 
in plaats van de schutting gekomen. Dat is het voordeel 
van maatwerk. Om het tuinhuis precies passend te maken 
in onze schuine tuin, is een deel van het dak een plat dak 
geworden. Door een extra houten muurtje te plaatsen, zie je 
dat aan de buitenkant niet. Ook dat heeft binnen een paar 
extra vierkante meters opgeleverd. We zijn ontzettend blij 
met het resultaat.” Stampertje is ook blij: hij heeft zichzelf 
benoemd tot bewaker. Dochter Hanne: “Stampertje mag 
van ons gerust los in de tuin lopen. Heel vaak gaat hij dan 
voor de deur van het nieuwe tuinhuis zitten. Wij noemen 
hem dan de bewaker.’’

Het gaat om de details
Sinds een paar weken staat het meubilair erin. Dochter Britt 
vertelt: “Vorig jaar in de zomer was het tuinhuis eigenlijk al 
klaar maar stonden er nog geen meubels in. We hebben er 
wel een feestje gegeven, toen nog met hangtafels. Nu gaan 
we langzaam de ruimte finetunen. We hebben het over een 
hoge tafel met krukken; daar zijn we het nog niet over eens, 
dus dat is nog een puntje van discussie. De ruimte is van 
ons allemaal, dus we beslissen ook samen.” Door de glazen 
schuifpui is de voorkant helemaal te openen. “Heel fijn 
in de zomer”, vindt Jan. “Je zit beschut, maar toch lekker 
buiten. Ik denk dat we er komende zomer veel gebruik van 
gaan maken.” Ook in het spant zijn ramen verwerkt. Jan: 
“We wilden zoveel mogelijk daglicht binnen laten vallen en 
dus is niet voor een dichtgetimmerde constructie gekozen. 
Het was een uitdaging voor de glaszetters maar het geheel 
is heel strak geworden. Het gaat bij zoiets als dit om de 
details.” 

‘Aannemer’
Jan kon sommige dingen zelf en liet dingen over aan de 
professionals van De Houtwinkel: “Ik heb zelf de elektra 
gedaan en normaal gesproken zou ik dan een paar buizen 

over het plafond hebben laten lopen. Op aanraden van De 
Houtwinkel hebben we die fraai weg kunnen werken. Ik heb 
De Houtwinkel echt gezien als aannemer van het project. 
Zij zorgden ervoor dat de loodgieter, de dakdekker en de 
glaszetter op tijd kwamen.” 

Eén prachtig geheel geworden
Isolatie was nog een dingetje. “Had ik helemaal niet aan 
gedacht”, bekent Jan. “Stijn wees me erop dat zo’n tuinhuis 
ook in de winter gebruikt gaat worden. Tijdens het bouwen 
is het een kleine moeite om isolatie aan te brengen. Als je 
het niet doet en je hebt spijt, kun je het nooit meer netjes 
wegwerken, zonder alles af te moeten breken. Erg fijn 
dat er zo goed is meegedacht. Het is nu ook in de winter 
lekker warm én de isolatie houdt geluid tegen. Fijn voor de 
buren als er een keer een feestje wordt gevierd.” Aan alles 
werd gedacht; zelfs de bestrating sluit naadloos aan bij de 
bestrating van het bestaande terras. “Alles bij elkaar is het 
een prachtig geheel geworden”, vindt Jan. “We hebben er 
de trampoline voor moeten opofferen maar hebben er een 
heerlijke plek voor teruggekregen.”

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.

De sfeerverlichting is met 
één druk op de telefoon te 
bedienen, gemak dient de 
mens. “De lampen hebben 
we ook bij De Houtwinkel 
gehaald, ik heb zelf de 
verbinding met de app 
uitgeknobbeld. Het is een 
prachtige toevoeging op het 
geheel; dat maakt het project 
geslaagd. We zijn zó blij met 
dit tuinhuis”, aldus de familie 
Jonkergouw.

Gemak dient 
de mens

Met onmiskenbaar jaloerse blikken kijkt konijn Stampertje van de familie Jonkergouw naar het ‘hok’ naast 
hem. Sinds vorig jaar staat er naast zijn bescheiden onderkomen een fraai tuinhuis. Daar is af en toe een 
feestje, wordt ‘gechilld en zit de Bladelse familie lekker uit de zon als het mooi weer is. De familie is blij 
met het ‘hok’ – zoals zij het noemen -  dat ontworpen en gebouwd werd door De Houtwinkel.

HET ‘HOK’ VAN 
FAMILIE JONKERGOUW

Wonen

Konijn Stampertje 
is ook blij: hij heeft 
zichzelf benoemd tot 
bewaker.
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benoemd tot bewaker. Dochter Hanne: “Stampertje mag 
van ons gerust los in de tuin lopen. Heel vaak gaat hij dan 
voor de deur van het nieuwe tuinhuis zitten. Wij noemen 
hem dan de bewaker.’’

Het gaat om de details
Sinds een paar weken staat het meubilair erin. Dochter Britt 
vertelt: “Vorig jaar in de zomer was het tuinhuis eigenlijk al 
klaar maar stonden er nog geen meubels in. We hebben er 
wel een feestje gegeven, toen nog met hangtafels. Nu gaan 
we langzaam de ruimte finetunen. We hebben het over een 
hoge tafel met krukken; daar zijn we het nog niet over eens, 
dus dat is nog een puntje van discussie. De ruimte is van 
ons allemaal, dus we beslissen ook samen.” Door de glazen 
schuifpui is de voorkant helemaal te openen. “Heel fijn 
in de zomer”, vindt Jan. “Je zit beschut, maar toch lekker 
buiten. Ik denk dat we er komende zomer veel gebruik van 
gaan maken.” Ook in het spant zijn ramen verwerkt. Jan: 
“We wilden zoveel mogelijk daglicht binnen laten vallen en 
dus is niet voor een dichtgetimmerde constructie gekozen. 
Het was een uitdaging voor de glaszetters maar het geheel 
is heel strak geworden. Het gaat bij zoiets als dit om de 
details.” 

‘Aannemer’
Jan kon sommige dingen zelf en liet dingen over aan de 
professionals van De Houtwinkel: “Ik heb zelf de elektra 
gedaan en normaal gesproken zou ik dan een paar buizen 

over het plafond hebben laten lopen. Op aanraden van De 
Houtwinkel hebben we die fraai weg kunnen werken. Ik heb 
De Houtwinkel echt gezien als aannemer van het project. 
Zij zorgden ervoor dat de loodgieter, de dakdekker en de 
glaszetter op tijd kwamen.” 

Eén prachtig geheel geworden
Isolatie was nog een dingetje. “Had ik helemaal niet aan 
gedacht”, bekent Jan. “Stijn wees me erop dat zo’n tuinhuis 
ook in de winter gebruikt gaat worden. Tijdens het bouwen 
is het een kleine moeite om isolatie aan te brengen. Als je 
het niet doet en je hebt spijt, kun je het nooit meer netjes 
wegwerken, zonder alles af te moeten breken. Erg fijn 
dat er zo goed is meegedacht. Het is nu ook in de winter 
lekker warm én de isolatie houdt geluid tegen. Fijn voor de 
buren als er een keer een feestje wordt gevierd.” Aan alles 
werd gedacht; zelfs de bestrating sluit naadloos aan bij de 
bestrating van het bestaande terras. “Alles bij elkaar is het 
een prachtig geheel geworden”, vindt Jan. “We hebben er 
de trampoline voor moeten opofferen maar hebben er een 
heerlijke plek voor teruggekregen.”

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.

De sfeerverlichting is met 
één druk op de telefoon te 
bedienen, gemak dient de 
mens. “De lampen hebben 
we ook bij De Houtwinkel 
gehaald, ik heb zelf de 
verbinding met de app 
uitgeknobbeld. Het is een 
prachtige toevoeging op het 
geheel; dat maakt het project 
geslaagd. We zijn zó blij met 
dit tuinhuis”, aldus de familie 
Jonkergouw.

Gemak dient 
de mens

Met onmiskenbaar jaloerse blikken kijkt konijn Stampertje van de familie Jonkergouw naar het ‘hok’ naast 
hem. Sinds vorig jaar staat er naast zijn bescheiden onderkomen een fraai tuinhuis. Daar is af en toe een 
feestje, wordt ‘gechilld en zit de Bladelse familie lekker uit de zon als het mooi weer is. De familie is blij 
met het ‘hok’ – zoals zij het noemen -  dat ontworpen en gebouwd werd door De Houtwinkel.

HET ‘HOK’ VAN 
FAMILIE JONKERGOUW

Wonen

Konijn Stampertje 
is ook blij: hij heeft 
zichzelf benoemd tot 
bewaker.
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Mevrouw Anke Vromans-Broeckx uit Hoogeloon, 
geboren op 29 november 1956, is op 26 april 
2023 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Ze kreeg de onderscheiding uitgereikt van 
waarnemend burgemeester Willibrord van Beek 
van de gemeente Bladel. Anke is een fijn persoon 
om mee samen te werken; ze is actief, enthousiast 
en betrokken. Als je haar om hulp vraagt, zal ze 
zelden nee zeggen. Ze werkte jarenlang als lerares 
op basisschool De Vest, waar ze ook betrokken 
was in de medezeggenschapsraad. 

Doorheen de jaren heeft Anke op veel verschillende 
plaatsen vrijwilligerswerk gedaan. Van 1988 tot 2018 
was zij ondersteuner van een oudere dame, waarbij 
Anke wekelijks het kapsel van deze dame verzorgde. In 
de laatste levensjaren nam zij ook andere 
ondersteunende taken op zich. 

Van 1989 tot 1993 was mevrouw Vromans-Broeckx 
vrijwilligster bij de Stichting Peuterspeelzalen gemeente 
Bladel; ze was hier groepsleidster. Met de kinderen 
deed ze groepsactiviteiten en ze hielp met de lunch. 
Ook zorgde ze voor een gezellige aankleding van de 
ruimte.

Anke is actief binnen de Sint Pancratiuskerk in 
Hoogeloon. Van 1991 tot 1997 was ze lid van de 
werkgroep eerste communie. Ze hield zich bezig met 
lesgeven, ouderavonden, het voorbereidingsproject en 
met het maken van versieringen. 

Ook is ze jaren lector geweest en heeft ze avondwakes 
voorgedragen en nabestaanden bezocht.

In 1993 werd Anke lid van de vrouwenorganisatie KVO 
Hoogeloon. Al in de beginjaren maakte zij deel uit van 
de groep ‘programmabegeleidsters’. Deze groep 
zorgde voor de culturele invulling van de 
bijeenkomsten. Ook bezocht ze regelmatig zieke leden 
en ging ze mee op rouwbezoek.

Van 1994 tot 1999 was mevrouw Vromans-Broeckx 
bestuurslid van de Buurtvereniging Eikenhof 
Hoogeloon. Ongeveer gelijktijdig, van 1995 tot 1999, 
zat ze ook in de ouderraad bij het Pius X-College. Ze 
zorgde hier voor een brug tussen ouders en docenten 
en ze hield zich bezig met activiteiten voor leerlingen.

Verder maakt de gedecoreerde deel uit van het 4 mei 
comité Hoogeloon. Ze houdt zich hier met name bezig 
met het samenstellen van de oecumenische 
gebedsdienst aan het begin van de dodenherdenking. 
Ook onderhoudt ze contact met de basisschool en met 
de jongeren. Dit doet ze vanaf 2011. 

Sinds kort (2020) is ze ook bestuurslid van Stichting 
Steunpunt Den Bogerd. Ze verzorgt de verslaglegging 
van de bestuursvergaderingen en ze is contactpersoon 
tussen de Beheercommissie en het bestuur. Ook heeft 
ze het initiatief genomen om een nieuwsbrief op te 
stellen voor alle vrijwilligers van het Steunpunt. Om de 
week is ze aanwezig bij de prikdienst in Hoogeloon (die 

plaatsvindt in een ruimte van het Steunpunt) en ze pakt 
een taak op bij de wekelijkse gebedsviering.

Meneer Ben van Roosmalen uit Bladel, geboren op 
14 november 1955, is op 26 april 2023 benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 
onderscheiding uitgereikt van waarnemend 
burgemeester Willibrord van Beek van de 
gemeente Bladel. Ben is een enthousiaste 
optimist, een doorzetter en een harde werker. Als 
hij ergens aan begint, dan doet hij dat ook goed 
en als hij zegt dat hij het regelt, kun je er zeker 
van zijn dat het goedkomt.

Vanaf 1994 tot en met het heden is Ben van Roosmalen 
vrijwilliger bij de Volleybal Club Bladel, van 1995 tot 
2010 was hij voorzitter van deze club. Daarnaast heeft 
hij verschillende andere functies gehad en hij zat met 
regelmaat in verschillende commissies, zoals hoofd van 
de technische commissie of de jubileumcommissie. Met 
ervaring die Van Roosmalen meeneemt uit het 
bedrijfsleven heeft hij het sponsor- en 
communicatiebeleid van de vereniging naar een hoger 
niveau gebracht. Verder is hij coach en trainer geweest 
van diverse teams in alle leeftijdsgroepen.

In 1995 werd het idee opgevat om een Beach 
volleybaltoernooi te organiseren. Ben was hier direct 
enthousiast over en haakte aan bij de organisatie. Hij is 
dus al vanaf het begin actief betrokken en is daarmee 
het langst zittende commissielid. Door de jaren heen 
heeft hij veel sponsoren binnengehaald, wedstrijdpoules 
opgesteld, wedstrijdboekjes weggebracht, 
wedstrijdlocaties ingericht en ook tijdens het toernooi 
verricht hij verschillende werkzaamheden. Tijdens de 

coronaperiode heeft Van Roosmalen zich hard gemaakt 
voor de Beach Volleybalvelden op het parkeerterrein van 
Voetbalvereniging Bladella. Meer recent zet hij zich voor 
VC Bladel in voor permanente beachvolleybalvelden 
binnen het nieuwe plan bij Bladel zwembad.

Daarnaast heeft Ben van Roosmalen recent ook de 
opleiding tot vrijwillige molenaar afgerond en is hij sinds 
2020 een zeer betrokken molenaar voor de graanmolen 
in Hapert. Hij zorgt hier voor het draaien, het onderhoud 
en het herstel van de molen. Hij leidt belangstellenden 
rond en hij helpt mee met het organiseren van 
evenementen. Sinds kort is Ben ook penningmeester van 
het Gilde van Molenaars van Noord-Brabant.

Koninklijke onderscheiding voor meneer Ben van Roosmalen uit Bladel

Koninklijke onderscheiding voor Anke Vromans-Broeckx uit Hoogeloon

Foto: Imca van de Weem

Foto: Imca van de Weem
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Meneer Eric Janssen uit Bladel, geboren op 
8 augustus 1954, is op 26 april 2023 benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 
onderscheiding uitgereikt van waarnemend 
burgemeester Willibrord van Beek van de gemeente 
Bladel. Eric is een betrokken persoon aan wie je 
zaken kunt toevertrouwen. Hij is de planner die 
zorgt dat alles goed geregeld wordt.

Vanaf 1988 tot 2015 was Eric Janssen vrijwilliger bij 
Carnavalsvereniging de Muggezifters. Hij is adjudant en 
prins geweest en zat onafgebroken in de raad van elf. 
Tijdens zijn carnavalsloopbaan is hij altijd lid geweest van 
de Commissie Zittingsavonden: vier keer per jaar zorgde 
hij er mede voor dat de zittingsavonden een groot succes 
waren. Van 1989 tot 2005 en van 2007 tot 2013 zat hij 
ook in het bestuur van de Muggezifters als algemeen 
bestuurslid. Tijdens zijn functie stuurde hij een aantal 
commissies aan die verschillende activiteiten 
organiseerden. Zo organiseerde hij de carnavalsmiddag 
voor lokale zorgcentra en op scholen.

Janssen is daarnaast vanaf 1976 al lid van de Volleybal 
Club Bladel. Midden jaren 80 werd hij redactielid van het 
clubblad ‘Time Out’. Dit heeft hij gedaan tot 2002, toen 

het clubblad vervangen werd door een digitale versie. In 
1994 werd Eric bestuurslid, hij vervulde de post van 
secretaris. Hij verzorgde de notulen voor vergaderingen en 
hij hield zich bezig met het archiveren van stukken en de 
ledenadministratie. Ook hield hij zich bezig met de 
wedstrijdleiding en was hij contactpersoon voor de 
volleybalbond. Hij vervulde deze functie tot 2010. Hierna 
bleef hij echter zeer actief binnen de club; hij was 
zaalwacht, scheidsrechter en hij regelde en organiseerde 
de andere scheidsrechters. Vanaf 2001 tot heden zat hij 
ook in de activiteitencommissie. Vanuit deze commissie 
organiseerde en begeleidde hij onder andere 
jeugdkampen, sinterklaasfeesten en kerstballentoernooien. 
Tot slot helpt Eric Janssen ook de Beachcommissie, die 
instaat voor de organisatie van het Beachvolleybaltoernooi. 

In 2015 heeft Eric Janssen meegewerkt aan de oprichting 
van de stichting Blaaldu’6. Deze stichting wil mensen uit 
Bladel, die lijden aan een levensbedreigende ziekte, 
financieel ondersteunen. Eric helpt bij het organiseren van 
diverse activiteiten, zoals een jaarlijkse mountainbike- en 
hardlooptocht of een muziekmiddag in het verpleegtehuis. 
Ook schrijft hij promotieartikelen en zoekt hij sponsoren. 
Als laatste is Janssen ook vrijwilliger bij Stichting 
Duofietsen Bladel. Mensen die zelf niet (meer) kunnen 

fietsen, kunnen door het duofietsen toch genieten van een 
mooie fietstocht.

Koninklijke onderscheiding voor meneer Eric Janssen uit Bladel

Meneer Kees van der Heijden uit Netersel, 
geboren op 18 april 1962, is op 26 april 2023 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
kreeg de onderscheiding uitgereikt van 
waarnemend burgemeester Willibrord van Beek 
van de gemeente Bladel. Kees van der Heijden is 
werkzaam als relatiebeheerder en adviseur MKB 
bij een financieel dienstverleningsbedrijf. Kees is 
betrokken en betrouwbaar, accuraat, zorgvuldig 
en kan op het juiste moment een grapje maken 
om het serieuze randje er af te halen.

Kees van der Heijden zet zich al decennialang in voor 
anderen. Zo is hij sinds 1982 penningmeester van de 
jeugdafdeling van Voetbalvereniging Netersel. Na het 
samengaan van de jeugdafdelingen van de 
voetbalverenigingen in Netersel en Casteren in 2000, 
bleef hij penningmeester van het nieuwe 
combinatieteam ST Casteren/Netersel. Dit doet hij nog 
steeds. Van der Heijden heeft tijdens het samengaan van 
de voetbalverenigingen ook een rol gehad in het 
vormgeven van deze organisatie. Van 1982 tot 1987 
was hij bij het voetbal ook jeugdleider. Daarnaast is hij 

ook al zeker sinds 1989 bestuurslid en penningmeester 
van tennisvereniging LTC De Kemphanen in Reusel. Van 
der Heijden voelt zich thuis in de dorpsmentaliteit en is 
erg geïnteresseerd in Reusel-De Mierden, ondanks dat hij 
zelf uit een andere gemeente komt. Tijdens de 
privatisering van het sportpark heeft hij zich sterk 
ingezet om de belangen van de tennisvereniging veilig te 
stellen. 

In 1990 werd Van der Heijden voor het eerst verkozen 
voor de dorpsraad in Netersel. Sindsdien heeft hij zich bij 
iedere dorpsraad kandidaat gesteld en is hij telkens 
herkozen. Van 2005 tot 2022 was hij zelfs voorzitter, 
sinds 2022 is hij actief als secretaris. Kees van der 
Heijden onderhoudt voor de dorpsraad de contacten 
met onder andere de gemeente, de provincie en het 
Brabants Landschap. 

Als laatste was hij van 1991 tot 2016 actief als 
penningmeester voor de Zomermarkt in Netersel. In deze 
25 jaar zorgde hij ervoor dat alle activiteiten op de 
zomermarkt voorzien waren van wisselgeld. Aan het 
einde van de markt werd bij Kees aan de keukentafel de 

inkomsten geteld en hij zorgde er vervolgens voor dat 
alle verenigingen hun deel bijgeschreven kregen.

Koninklijke onderscheiding voor meneer Kees van der Heijden uit Netersel

Mevrouw Lian Claassen-Gooskens uit Hoogeloon, 
geboren op 3 januari 1965, is op 26 april 2023 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze 
kreeg de onderscheiding uitgereikt van 

waarnemend burgemeester Willibrord van Beek 
van de gemeente Bladel. Lian is super gedreven 
en fanatiek en zorgt ervoor dat mensen in haar 
bijzijn net dat stapje extra zetten. Ze staat altijd 
voor je klaar en wat ze belooft, doet ze ook. Ze is 
werkzaam bij Onderwijsstichting Kempenkind.

Lian Claassen-Gooskens werd op haar elfde, in 1975, lid 
van Korfbalvereniging Klimroos. Dat is ze nu nog steeds, 
bij de gefuseerde club Korfbalvereniging KVC. Van 1985 
tot 1998 zat ze in het bestuur van de club, ze was hier 
actief als wedstrijdsecretaris. Daarnaast was ze van 1985 
tot 1992 en van 2008 tot 2018 ook trainster en coach 
bij de jeugd. Van 1993 tot 2001 was ze leidster van het 
jeugdkamp. Doorheen de jaren was ze scheidsrechter en 
ze stond altijd klaar om te helpen als dit nodig was.

Officieel is Lian in 1985 bij het comité van 
Kindervakantiewerk gegaan, maar waarschijnlijk draaide 
ze daarvoor ook al enkele jaren mee. Lian zorgde er 
mede voor dat er een vernieuwing in het programma 
kwam; ze heeft vele leuke activiteiten verzonnen voor de 
kinderen. Het boekje van Kindervakantiewerk, dat al 
jaren hetzelfde was, werd door haar aangepast met 

mooie tekeningen, puzzels en grappige teksten. Vaak 
was ze het creatieve brein achter de leuke spelletjes en 
activiteiten. Lian heeft tot 2019 in het bestuur gezeten.

Van 1997 tot 2004 was de gedecoreerde vrijwilliger bij 
Carnavalsvereniging de Lappelekkurs in Hoogeloon. Hier 
trad ze op bij de Bakkusavonden. Ze bedacht vaak 
ideeën voor nieuwe acts, verzon er nieuwe outfits bij en 
het afsluitingslied werd door haar geschreven. Ook heeft 
ze als duo meegedaan aan een speciale avond in D’n 
Herd om geld in te zamelen. Ze hebben toen een mooi 
bedrag voor de aanleg van de Speulwaai in Hoogeloon 
verdiend.

Lian Claassen-Gooskens is sinds 2007 actief spelend lid 
van toneelvereniging St. Pancratius. Vanaf 2013 zit ze bij 
het bestuur als secretaresse. Ze is mede 
initiatiefneemster van enkele grote toneelvoorstellingen, 
zoals Koning Kyrië en Meesterlijk Verzet. Lian was hierbij 
de verbindende factor met verschillende verenigingen en 
figuranten en ze was verantwoordelijk voor de financiële 
aanvragen bij subsidieverstrekkers. Sinds 2018 is ze ook 
regisseuse van het jeugdtoneel.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Lian Claassen-Gooskens uit Hoogeloon

Foto: Imca van de Weem
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Koninklijke onderscheiding voor meneer Wim de Laat uit Hoogeloon

Meneer Gerard Smetsers uit Bladel, geboren op 
14 december 1954, is op 26 april 2023 benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg 
de onderscheiding uitgereikt van waarnemend 
burgemeester Willibrord van Beek van de 
gemeente Bladel. Gerard Smetsers is iemand die 
vooruit durft te kijken, hij is altijd in ontwikkeling 
en is daarom vooruitstrevend. Ook durft hij 
verantwoordelijkheid te nemen. Van 1989 tot aan 
zijn pensioen op 31 juli 2021 is hij werkzaam 
geweest als directeur bij basisschool Het Palet in 
Hapert, onderdeel van Onderwijsstichting 
KempenKind. Gerard heeft tijdens zijn loopbaan 
diverse initiatieven ontplooid en ondersteund, een 
deel daarvan op vrijwillige basis. 

Van 1998 tot 2017 was Smetsers voorzitter van het 
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. 
Samen met collega-directeuren heeft hij zich ingezet 
voor extra ondersteuning voor leerlingen die hier recht 
op hebben. Hij heeft hiervoor altijd nauw 
samengewerkt met het speciaal basisonderwijs (sbo), 
de scholen voor speciaal onderwijs en met de 
begeleidingsdiensten.
In 2011 realiseerde hij op Het Palet een klas speciaal 
voor kinderen met een migratieachtergrond en 
vluchtelingen. Een van de docenten heeft de vrijheid 
gekregen om één taalklas in te richten, enkele jaren 
later waren dit drie klassen met leerlingen uit allerlei 

landen. Gerard heeft hiermee een voorziening in het 
leven geroepen die niet meer weg te denken is. 
Meneer Smetsers heeft zich ook hard gemaakt om 
cultuureducatie op de kaart te zetten. Van 2013 tot 
2015 was hij bestuurslid van Vereniging 
CultuurProfielScholen Primair Onderwijs. Van 2015 tot 
aan zijn pensioen was hij zelfs voorzitter van deze 
vereniging. Hij zorgde er ook voor dat Het Palet het 
predicaat ‘Cultuurprofielschool’ kreeg, vanwege de 
grote aandacht voor kunst, cultuur, beeldende vorming, 
muziek en dans. Er ontstond hierdoor een sterke band 
met de Muziekvereniging Kunst Adelt, die ‘s avonds 
gebruikmaakt van de lege lokalen om muzieklessen te 
geven.

Sinds 2005 is hij lid van de Rotaryclub Bladel-Reusel-De 
Mierden, van 2010 tot 2013 was hij voorzitter. Gerard 
was lid van diverse commissies, zoals de jeugdcommissie. 
Vanuit de Rotaryclub heeft hij meegewerkt aan 
verschillende acties voor het goede doel.

Vanaf 2008 is de gedecoreerde bestuurslid van het 
Georganiseerd Burgeroverleg Hapert. Hij spant zich hier 
in voor de leefbaarheid binnen de gemeenschap, met 
name wat betreft onderwijs en jeugd. Hij heeft zich hier 
ook sterk ingezet voor de realisatie van MFA Hart van 
Hapert, waarbij hij alle partijen probeerde te verbinden. 
Sinds zijn pensionering is zijn rol minder groot 
geworden, maar hij blijft nog steeds betrokken.

Sinds 2012 was de heer Smetsers verbonden aan het 
Rythovius College als lid en voorzitter van de raad van 
advies. Deze raad adviseert de schoolleiding van de 
school bij het ontwikkelen en het vaststellen van beleid. 
Daarnaast ziet de raad toe dat de school verankerd is in 
de gemeenschap. Gerard heeft deze functie vervuld tot 
zijn pensioen in 2021.

Koninklijke onderscheiding voor meneer Gerard Smetsers uit Bladel

Meneer Wim de Laat uit Hoogeloon, geboren op 
26 april 1961, is op 26 april 2023 benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 
onderscheiding uitgereikt van waarnemend 
burgemeester Willibrord van Beek van de 

gemeente Bladel. Wim de Laat is bescheiden over 
zijn betekenisvolle functies en heeft zich jarenlang 
sterk ingezet voor de Hoogeloonse gemeenschap. 
Wim is werkzaam als beleggingsadviseur bij de 
Rabobank.

In de loop van 1989 is Wim de Laat gestart in het 
bestuur van Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon. 
Al in september 1989 werd hij voorzitter van deze 
stichting. Wegens ruimtegebrek in het toenmalige 
gemeenschapshuis, zorgde de stichting onder leiding 
van De Laat ervoor dat grotere evenementen in de hal 
van een aannemersbedrijf georganiseerd konden 
worden. Toen dit geen optie meer bleek te zijn, stelde 
Wim de Laat een werkgroep op die moest onderzoeken 
welke mogelijkheden er waren voor een passende 
accommodatie. Na een jarenlang traject van vergaderen, 
bespreken, plannen maken en haalbaarheids-
onderzoeken was de opening van Gemeenschapshuis 
D’n Anloôp in Hoogeloon de kroon op zijn jarenlange 
inzet als voorzitter. De Laat was voorzitter tot 2010.

In 2014 werd, mede op initiatief van Wim, een 
burgerinitiatief gestart rond de problemen in het gebruik 
van drugs en alcohol onder jongeren. In 2019 groeide 
dit initiatief uit tot een officiële stichting: Stichting Eyes 

Wide Open Hoogeloon. Met lezingen, 
voorlichtingsbijeenkomsten en gespreksgroepen 
probeert de stichting te informeren over de gevaren van 
drugs en alcohol. Wim zorgt als voorzitter en kartrekker 
voor het afstemmen van locaties, het faciliteren van 
vergaderingen en het organiseren van 
informatieavonden. 

Daarnaast is De Laat ook erg actief bij VV Hoogeloon. 
Van 1993 tot 2008 was hij leider en trainer bij 
verschillende jeugdelftallen. In 2008 werd hij gevraagd 
om zitting te nemen in het jeugdbestuur van de 
vereniging. Als blokhoofd van een aantal jeugdelftallen 
zette hij zich in om voor ‘zijn’ elftallen de trainingen, 
afmeldingen en het hele competitiegebeuren te regelen. 
In 2010 werd hij jeugdvoorzitter, vier jaar later werd hij 
in de Algemene Ledenvergadering verkozen tot 
voorzitter van het hoofdbestuur van VV Hoogeloon. 
Onder het voorzitterschap van Wim konden er meerdere 
kampioenschappen en het 75-jarige jubileum gevierd 
worden. Daarnaast was hij voorzitter van het regionaal 
overleg Veilig Sportklimaat.

In 2022 is De Laat afgetreden als voorzitter en lid 
geworden van de Klankbord Advies Groep van 
Voetbalvereniging Hoogeloon.

Militaire oefening

Tussen 8 en 12 mei vindt een militaire oefening 
plaats in gemeente Bladel. 

De oefening wordt gehouden in het kader van 
opleiding en training voor militairen van de 
Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen te voet en met voertuigen diverse 
verkennings-, en bewakingstaken uitvoeren; deze 
activiteiten zullen voornamelijk in de nacht 
plaatsvinden.

Foto: Imca van de Weem

Foto: Imca van de Weem
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Aanvragen indienen in de periode van 1 januari 
tot en met 1 juni 2023 

De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, 
die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te 
subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik 
van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel 
betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met 
een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die 
tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel 
wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen 
voor het volgen van meerdere cursussen. Het is mogelijk 
meerdere facturen in te dienen. Het maximale bedrag 
blijft echter gelden.

De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een 
maximum van € 450,00 per cursusjaar. De totale 
uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet 
gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet 
overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over 

alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager valt in deze 
situatie dan lager uit.

Controleer of je docent op de docentenlijst staat
We hanteren een aantal voorwaarden waaraan docenten 
moeten voldoen. Alleen voor lessen bij docenten op 
deze lijst kom je in aanmerking voor subsidie. Uiteraard 
maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde 
docent, maar een deelnemer komt alleen in aanmerking 
voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de 
docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. 
Zo kunnen we het kwaliteitsniveau waarborgen. 
De overzichtslijst kun je vinden op 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming.  

Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan 
muzikale en culturele vorming zijn nadere regels 
vastgesteld. Deze nadere regels en het 
aanvraagformulier kun je vinden via 
www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming 
of opvragen bij de balie in het gemeentehuis. Je kunt 
het aanvraagformulier via de website invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag 
loopt van 1 januari tot en met 1 juni van het lopende 
cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt 
gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen 
die te vroeg of te laat binnenkomen, worden afgewezen.

Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming sluit binnenkort! 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 18 april 2023 de volgende besluiten 
genomen:

VTH Jaarverslag 2022
Vastgesteld. Wordt bekend gemaakt aan 
gemeenteraad. 

Wordt ter kennisname aangeboden aan college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

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

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Jacques Perklaan 37, bouwen van een bijgebouw, 

20-04-2023.
•       Bleijenhoek 42, aanvraag reclamebord, 

20-04-2023.
•       Neterselseweg 6, verlengen tijdelijk gebruik 

bijgebouw, 20-04-2023.

Hapert
•       Ter hoogte van Oude Provincialeweg 82, het 

rooien van 1 plataan, 21-04-2023.

Hoogeloon
•       Breestraat 17, verbouwen woonhuis, 20-04-2023.
•       Broekenseind 5, verplaatsen uitrit, 20-04-2023.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Hofstad 46, verbouwing.

Casteren
•       Heistraat 7, gevelwijziging voorgevel.

Hapert
•       Nieuwstraat 6A, verbouwing woning.
•       De Pan 9, inpandig realiseren van een B&B.
•       Neptunus 32, het huis uitbouwen met een erker.

Ingetrokken 
omgevingsvergunning

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 71, vernieuwen dakbedekking, 

25-04-2023

Vergunning APV-bijzondere wet

Hapert
•       Bij parkeerplaats Mira, plaatsen van een container 

van 25 augustus tot en met 4 oktober, 
25-04-2023.

•       Oude Provincialeweg 86, vergunning 
nachtverkoop motorbrandstoffen, 25-04-2023.

•       Markt en Kerkstraat, organiseren kermis van 
17 juni t/m 20 juni, 21-04-2023.

Melding APV-bijzondere wet

Bladel
•       Doollandpark, organiseren van diverse 

Zomeravond Volleybaltoernooien, 24-04-2023.

Hapert
•       Dalem 17, tijdelijk plaatsen van kampeertentjes 

tijdens MusicalCamp, 25-04-2023.

Hoogeloon
•       Landrop 34, organiseren Kempencup, 

24-04-2023.

Melding
Casteren
•       Westelbeersedijk 4, plaatsen en in gebruik nemen 

van een propaangastank, 24-04-2023.

Raadsvergadering op 11 mei 2023
De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 
mei. Deze vergadering staat in het teken van 
besluitvorming, is openbaar, begint om 19.30 uur 
en vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Bladel.

De volgende onderwerpen zijn als bespreekstuk 
geagendeerd:
•  Bestuursopdracht vervolg Ontwikkelstrategie 

de Kempen
• Mededeling: Bladelse aanpak woningbouw
• Vervolgaanpak N284

• Regiovisie Samen voor Jeugd
• Mededeling: Notitie AED- en burgerhulpverleners
•  Ontheffing van de woonplaatsvereiste voor wethouder 

Fons d’Haens

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

Spreekrecht voor burgers
Als burger kun je tijdens de vergadering inspreken op 
geagendeerde bespreekstukken. Je kunt dan in maximaal 
vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om 
spreekrecht meld je vóór de vergadering bij de griffier via 
griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497-361636.



225 mei 2023
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 22-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersel week 04-2023 t/m week 40-2023 Aannemingsbedrijf J. van Esch (Cromvoirt)
3. Fase 2 ombouwen voetpad/fietspad Europalaan-Helleneind  Bladel week 09-2023 t/m week 30-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
4.  Versteviging kantopsluiting rijbaan en planten van bomen   week 09-2023 t/m week 18-2023 Uitvoering: Roos Groep (Bladel) en Idverde (Veldhoven)  

Kranenberg Casteren en De Hoeve Netersel
5. Herinrichting Oude Provincialeweg Hapert week 15-2023 t/m week 52-2023 Uitvoering: Heijmans Infra  (Eindhoven)

Voor meer informatie kun je 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 kun je contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

 @gemeentebladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
www.panelinwoners.nl/bladel
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DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

VERMAAK

HAPERT - Op zondag 23 april kwamen de 
gilden Sint Joris Bladel en Sint Joris Ha-
pert te samen in de Parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus in Bladel om het pa-
troonsfeest van hun Schutspatroon Sint 
Joris te vieren.

Aangevangen werd op traditionele wijze met 
een H. Mis voor de levende en overleden gil-
deleden. Deze H. Mis werd voorgegaan door 
de Z.E.H. David van Dijk in concelebratie met 
diaken Johan van Olmen van Sint Joris Ha-
pert. Het was een druk bezochte misviering. 
De Eerste en Tweede Lezing werd gedaan 
door Peer Castelijns, Koning van Sint Joris 
Hapert. Het Evangelie van de Derde Zondag 
van Pasen en de voorbede werden gelezen 
door Diaken Johan van Olmen. In zijn preek 
ging Pastoor David van Dijk in op het belang 
van de gilden in onze tijd, ze waren immers 
de voorzetting een kerkelijke broederschap.

Na de H. Mis werd door beiden gildes de 
Eed van trouw vernieuwd aan het Kerkelijk 
Gezag. Vervolgens volgde een serenade door 
de tamboers van beide gilden. Daarna gingen 
de beide gilden ieder naar hun eigen locatie 
om het Patroonsfeest van de H. Joris voort te 
zetten. 

Sint Joris Hapert toog naar hun onderkomen 
op Sportpark De Lemelvelden om de feeste-
lijkheden voort te zetten met een uitgebreide 
feestelijke lunch. Omstreeks 15.00 uur volgde 

de huldiging van de twee jubilarissen.Keizer 
Frans van Rooij was 50 jaar lid en 40 jaar 
Keizer van Sint Joris Hapert. Ouderling Johan 
van Olmen was 50 jaar Gildebroeder van Sint 
Joris Hapert. 

Aanwezig was het bestuur van de bond van 
Schuttersgilden Kring Kempenland met 
Kringvoorzitter Roeland van Hooff en Dis-
trictsraadsheer West Wouter Hompes en een 
afvaardiging van het Gilde Sint Catharina 
Moergestel. Ook waren een elftal ere-gasten 
aanwezig, zoals de kinderen en kleinkinderen 
van Keizer Frans van Rooij,  Pastoor van La-
moen uit Eersel en de zus van Diaken Johan 
van Olmen Jozé Bierens-van Olmen en haar 
man Frans Bierens. 

Kringvoorzitter Roeland van Hooff sprak de 
jubilarissen toe en prees hen voor de daden 
die de jubilarissen hadden gedaan en bete-
kend voor Sint Joris Hapert. Daarna was het 
de beurt aan Districtsraadsheer Wouter Hom-
pes om het Gouden Schild, dat de jubilarissen 
was toegekend door Kring Kempenland, op te 
spelden. Vervolgens werden aan de vrouw van 
Frans van Rooij en Jozé Bierens-van Olmen 
een prachtige bos bloemen overhandigd door 
de Hoofdman Antoon Scheers. 

De feestelijkheden werden voortgezet tot in 
de late uurtjes in een aangename en vriende-
lijke sfeer. Een geslaagde Patroonsviering van 
Sint Joris Hapert.

Geslaagde Patroons-
feest Sint Joris Hapert

V.l.n.r. Roeland van Hooff, Frans van Rooy en Johan van Olmen

REUSEL - MTC de Bourgondiërs is een  
motorclub van een aantal enthousiaste 
motorrijders uit Reusel-De Mierden die 
jaarlijks zelf een aantal tochten rijden. 
Deze tochten vinden vooral plaats in de 
grensstreek Brabant, Limburg en België, 
maar ook enkele tochten voeren richting 
andere windstreken.

Om dit enthousiasme te willen en te kunnen 
delen met collega motorrijders organiseert 
MTC de Bourgondiërs op zondag 4 juni hun 
12e  toertocht, waarbij inschrijving voor ieder-
een die interesse heeft mogelijk is.

De tocht van 4 juni is ruim 200 km en vertrekt 
vanaf Eetcafé-Feestzaal De Klok, Turnhout-
seweg 32  in Reusel. Route is verkrijgbaar op 
Garmin en TomTom en de rit is niet op rol ver-
krijgbaar. Vertrek is tussen 08.30 en 12.00 uur. 

Kosten inschrijving: individueel € 7,00 en duo 
€ 14,00 (rijder + passagier). Dit inclusief kof-
fie/thee + broodje frikadel of kroket. Deelna-
me is op eigen risico! E-mail: info@MTCde-
bourgondiers.nl en voor meer informatie zie:

www.mtcdebourgondiers.nl

MTC De Bourgondiërs 
organiseert op 4 juni
12e toertocht

REGIO - Op 8 en 11 mei zijn er kampioen-
schappen driebanden en libre bij de Bond 
Kempische Recreanten Biljartverenigin-
gen (BKRB). Deze is opgericht in 1968.

Wij hebben dit jaar weer een volledige com-
petitie kunnen spelen van circa 30 wedstrij-
den per klasse met onze 550 leden tellende 
biljartbond. We gaan het seizoen afsluiten 
met de traditionele kampioenschappen waar 
de diverse winnaars per klasse tegen elkaar 
gaan strijden om het algemeen kampioen-
schap en de felbegeerde wisselbekers.

Op maandagmiddag 8 mei gaan de twee 
winnaars driebanden, vanaf 13.00 uur, wed-
strijden spelen in het Caves in Wintelre. En 
op donderdag 11 mei gaan de vijf winnaars 
libre, vanaf 10.00 uur, wedstrijden spelen in 
den Achterum in Reusel.

De deelnemende teams zijn nog niet be-
kend omdat er van 1 tot en met 5 mei nog 
wedstrijden gespeeld moesten worden.                                         
Voor meer informatie zie onderstaande web-
site-adres van de Bond Kempische Recrean-
ten Biljartverenigingen. 

Al met al beloofd het een spannende afslui-
ting te worden van een zeer geslaagd biljart-
seizoen en belangstellenden zijn van harte 
welkom!

www.bkrb.eu

Kampioenschappen 
driebanden en libre 
bij Bond Kempische 
Recreanten Biljart-
verenigingen
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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!

 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!

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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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

€ 2999,-
Direct uit voorraad leverbaar!!

Trek Verve+ 3
- Stabiele & lichtlopende e-bike
- Bosch Performance motor, 65nm
     - Eenvoudig Purion display
            - Incl. 400wh accu
                -  Derailleur 

9 versnellingen
               -  Hydraulische 

schijfremmen
- Verende vork & zadelpen

Trek Verve+ 3Trek Verve+ 3
- Stabiele & lichtlopende e-bike
- Bosch Performance motor, 65nm
     - Eenvoudig Purion display
            - Incl. 400wh accu
                -  Derailleur 

               -  Hydraulische 

- Verende vork & zadelpen

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Gratis rolluik
Bij aankoop

van een dakkapel
in mei 2023

www.polyworkxdakkapel.nl | 0497 - 820 220 | Lange Voren 16B | Eersel

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Het is nu lekker meivakantie. 
Nog een paar maanden naar school en 
de zomervakantie breekt weer aan. Zoals 
altijd zorgt Mezzeveulespeule ervoor dat 
deze zomervakantie bijzonder wordt afge-
sloten, voordat het nieuwe schooljaar weer 
gaat beginnen. Kom jij ook lekker spelen in 
de laatste week van de vakantie?

Trammelant in Wonderland
Ko & Kiki, de mascottes van de Mezzeveules-
peule, zijn altijd van de partij en nodigen alle 
kinderen van Bladel uit om tijdens deze drie 
dagen samen hutten te bouwen, te knutse-
len, speurtochten te lopen en spellen te spe-
len. Dit jaar duiken Ko & Kiki samen met alle 
deelnemers van Mezzeveulespeule achter 
Alice aan het konijnenhol in. Er is Trammelant 
in Wonderland! Alle taarten van de Hartenko-
ningin zijn gestolen. De Schoppenboer staat 
terecht voor dit vreselijke vergrijp, maar is hij 
wel de dader? We gaan het samen uitzoeken.

Schrijf de datum alvast op je kalender
Mezzeveulespeule vindt ook dit jaar weer 
plaats in de laatste week van de zomervakan-
tie en staat gepland op 22, 23 en 24 augustus 
2023 voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8. 
Op woensdag 23 augustus wordt een specia-
le speldag georganiseerd voor de kleuters. En 
voor de basisschoolverlaters uit groep 8, die 

voor de laatste keer aan Mezzeveulespeule 
kunnen deelnemen, staat een spectaculaire 
overnachting op het programma. 

Zin om dit jaar mee te doen?
Aarzel niet en geef je op tijdens de inschrijf-
dagen. Die zijn op 11 en 12 mei van 18.00 tot 
20.00 uur in cultureel centrum Den Herd aan 
het Emmaplein 4. Direct na de meivakantie 
ontvangen alle kinderen op school hun in-
schrijff ormulier. Vul deze in en kom naar de 
inschrijfdagen. De organisatie hoopt alle kin-
deren op de inschrijfdagen te treff en. 

Oproep vrijwilligers
De voorbereidingen voor dit jaar zijn in volle 
gang. We kunnen deze dagen echter niet 
organiseren zonder de inzet van vele vrijwil-
ligers voor de opbouw van het terrein, be-
geleiding van de spellen en de groepjes en 
het verzorgen van het hapje en het drankje 
tijdens de dagen. Alle hulp is welkom. Vrijwil-
ligers kunnen zich aanmelden tijdens de in-
schrijfdagen, via de website of stuur een mail 
naar info@mezzeveulespeule.nl.

www.mezzeveulespeule.nl

Trammelant in Wonderland
Inschrijfdagen van Mezzeveulespeule op 11 en 12 mei

HOOGELOON - Op Hemelvaartsdag 18 mei 
organiseert Gilde St. Joris weer een mooi 
evenement aan de Hooge Poort in Hooge-
loon.

Dan wordt vanaf 09.00 uur weer de grote 
trekkertrekwedstrijd verreden met land-
bouw-, competitie-, hobby-, sport- en vrije 
klasse tractoren, met zelfs vliegtuigmotoren 
meetellend voor het Nederlands kampioen-
schap. Ook rijden er trucks voor de compe-
titie. Er is ook aan de kinderen gedacht. Er 
staat o.a. een draaimolen, groot grondver-
zetmachine als luchtkussen en voor de iets 
grotere kinderen elektrische mini-quads en 
echte mini-gravers. Entree bedraagt vanaf 12 
jaar € 6,00. Vanaf 19.00 uur is er een afterparty 
met medewerking van Tony Macaroni en in 
de avond ook nog 2 live optredens!

Trekkertrek 
Hoogeloon

Markt 4

TIN SIGNS
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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!)

Garagesale 
BV de Biezen 

en 
Rond den Tip

BLADEL - Dit jaar hebben Buurtver-
eniging de Biezen en Rond den Tip de 
krachten gebundeld om samen één 
geweldige garagesale te organiseren. 
Deze zal plaatsvinden op zondag 7 
mei, van 10.00 tot 14.00 uur.

In  de volgende straten worden de spul-
len verkocht: Europalaan, Van Dissel-
laan, Vogelwikke, Helleneind, Gozelinus-
bocht, Kamille, Helmkruid en het veldje 
bij Podium10, 

Geef een bezorgklacht altijd door via www.pc55.nl/bezorgklacht

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert
Gemeentehuis Bladel Markt 21 Bladel
Visit Bladel Markt 21A Bladel
Tuincentrum Groenen Hulselseweg 11 Bladel
De Houtwinkel Industrieweg 3 Bladel
Boerderijwinkel De Hooiberg Bredasebaan 20 Bladel
Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon
Kaasboerderij De Ruurhoeve Dominépad 7 Hoogeloon
Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel
Visit Reusel Kerkplein 69 Reusel
Gemeentehuis Reusel-DM Kerkplein 3 Reusel
Esso Wilhelminalaan 9 Reusel
Tamoil Turnhoutseweg 32A Reusel 

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

ZONDAG 7 MEI

SCHIJT JE RIJK!
Locatie: Hollandershoeve, 
Turnhoutseweg 46B, Reusel. Tijd: 13.00 uur.
Koe in de wei met hoofdprijs van € 400,-.
Lootje kopen via energy4finn@gmail.com

GARAGESALE BLADEL
Locatie: buurtvereniging de Biezen en
Rond den Tip, Bladel. Tijd: 10.00-14.00 uur.
Bij de volgende straten: Europalaan,
Van Dissellaan, Vogelwikke, Helleneind,
Gozelinusbocht, Kamille, Helmkruid en veldje
bij Podium10.

IVN-PLOEGWANDELING
Startlocatie: parkeerterrein De Ploeg
(Bruns BV), Riethovensedijk 20, Bergeijk.
Aanvang: 13.30 uur. Afstand: circa 2,5 km.
Kom twee uur wandelen, luisteren, voelen
en de natuur beleven!

ZONDAG 14 MEI

OPEN KEMPENRIT EERSEL
Voor auto’s van minimaal 30 jaar oud.
Vertreklocatie: Markt, Eersel. 
Tijd: verzamelen tussen 09.30-11.00 uur.
Afstand: ± 65 km. Kosten deelname: 
€ 20,- p.p. incl. koff ie, cake, lunch met
1 consumptie. Aanmelden: j.collette@iae.nl  

DONDERDAG 18 MEI

VRIJE SCHIETWEDSTRIJD
KRUISBOOG OP WIP
Locatie: Leemskuilen 16a, Bladel.
Entree: € 6,00. Aanvang: 08.00 uur. Org.: 
St. Jorisgilde Bladel. Inschrijven: 08.00-12.00 
uur. 13.00 uur afkampen altijd prijs!

DE BEUMO GARAGEVERKOOP
REUSEL
Locatie: buurtvereniging Beumo, Reusel.
Tijd: 10.00-17.00 uur. Info: www.beumo.nl

ZONDAG 21 MEI

WANDELING LANGS DE RUN
Vertreklocatie: Berkterbeemden 10, Bergeijk.
Tijd: 10.00 uur. Wandeling met verrassingen,
stevige schoenen/laarzen. Afstand: 3 of 6 km.
Aanmelden: info@anvkempenland.nl  

ZA. 27 T/M DI. 30 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde. 

ZONDAG 28 MEI

PINKSTERBRADERIE REUSEL
Locatie: Kerkstraat, De Lend, De Vest,
Bakkerstraat en Dorpsbron, Reusel.
Tijd: 11.00 uur. Entree: € 2,00. Er is een
diversiteit aan marktkramen, gecombineerd
met gezellige terrassen, muziek en
activiteiten voor kids!

GARAGESALE BLADEL
Locatie: woonwijken ten zuiden van de
Sniederslaan, Bladel. Tijd: 10.00-14.00 uur.
Deelnemers zijn te herkennen aan de 
ballonnen. Plattegrond verkrijgbaar bij 
de deelnemers.

ZATERDAG 3 JUNI
ZONDAG 4 JUNI

23E DEMONSTRATIEDAGEN
VZW DE GRENSLANDTREKKERS
Locatie: terreinen van huifkarverhuur
de Roesthoef, Polderstraat 6, Arendonk (B).
Tijd: za. 3 juni 12.00-18.00 uur en zo. 4 juni
10.00-18.00 uur. Entree: kinderen t/m 12 jaar
gratis en vanaf 12 jaar € 3,00 p.p.
Voor de kinderen is er een luchtkussen!

79E KRINGGILDEDAG 
KEMPENLAND
Gildebroeders en -zusters van ruim 50 gilden
komen bij elkaar. Locatie: gildeterrein op de 
Rosheuvel, Eersel. Gratis entree en iedereen 
is welkom! Twee dagen met competitieve
schietwedstrijden, een indrukwekkende
optocht van alle gilden en een unieke
tentoonstelling over de historie van de Guld.

ZA. 3 T/M DI. 6 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel.

ZONDAG 4 JUNI

GARAGESALE HAPERT
Locatie: BV de Vliegert, BV De Hoeven,
BV ‘t Raepesteeltje, BV ‘t Kerkepedje,
BV De Boerenkool, BV ‘t Kliekske,
BV De Ganzestraat en BV De Stroom, Hapert.
Tijd: 10.00-14.00 uur. Plattegronden te
verkrijgen bij de deelnemende adressen.

3E ITALIAANSE DAG
‘AMORE E SAPORE’
Locatie: Openluchttheater De Hunnebergen,
Luyksgestel. Tijd: 13.00-19.00 uur. Gratis 
entree. Er is Italiaanse muziek en zijn er
kramen met delicatessen, lekkernijen 
en snuisterijen.

12E TOERTOCHT 
MTC DE BOURGONDIËRS
Vertreklocatie: De Klok, Turnhoutseweg 32,
Reusel. Tijd: tussen 08.30-12.00 uur.
Afstand: ± 200 km. Kosten: individueel € 7,-
en duo € 14,- (rijder en passagier), inclusief
koff ie/thee + broodje frikadel of kroket. 

ZATERDAG 24 JUNI

ROCKEN IN D'N BOOGERD
Locatie: D'n Boogerd, Servatiusstraat 6,
Vessem. Gratis entree. Aanvang: 20.00 uur.
Rocken met de coverband Sebastian.

ZONDAG 2 JULI

MTB-STREETRACE VESSEM
Locatie: centrum van Vessem. Gratis entree.
Tijd: 11.00 uur. 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
ZONDAG 1 OKTOBER

FAMILIEVOORSTELLING
'OP DE ZOLDER VAN HARIGE HARRY'
Locatie: De Poel, De Hoeve 2, Netersel.
Tijd: za. 23 sept. 19.00 uur, za. 30 sept.
16.00 uur en zo. 1 okt. 14.00 uur.
Entree: € 5,00. Meer info en reserveren:
www.pardoesnetersel.nl

EventsEvents
theatertheater

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2023-2024

De kaartverkoop voor het nieuwe 
theaterseizoen start binnenkort. De 
theatercommissie is er in geslaagd een 
gevarieerd programma samen te stellen 
met veel bekende en gewaardeerde 
namen.

De kaartverkoop vindt volledig online 
plaats. Dit betekent dat je op de web-
site uitkiest welke voorstellingen je wilt 
bezoeken en direct online de kaarten 
kunt bestellen en afrekenen. De e-tickets 
ontvangt je vervolgens meteen in je mail-
box. Bij de meeste voorstellingen kun je 
tijdens het bestellen zelfs je eigen stoel 
uitkiezen! 

Benieuwd wat er op het programma 
staat? Hou de website www.denherd.nl
in de gaten voor het volledige theater-
programma 2023-2024 en bestel direct 
je kaarten!

KAARTVERKOOP 
THEATERSEIZOEN 2023-2024

De kaartverkoop voor het nieuwe 
theaterseizoen start binnenkort. De 
theatercommissie is er in geslaagd een 
gevarieerd programma samen te stellen 
met veel bekende en gewaardeerde 
namen.

In theaterseizoen 2023-2024 worden 
de voorstellingen gespeeld in MFA De 
Schakel in Hooge Mierde en in Gemeen-
schapshuis De Ster in Lage Mierde.

Benieuwd wat er op het programma 
staat? Hou de website www.tschouw.nl
in de gaten voor het volledige theater-
programma 2023-2024 en bestel direct 
je kaarten!
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De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

www.deecho.nl - provincialeweg 65 - Veldhoven - 0402536377

 265 
Relaxfauteuils in
onze Relaxstudio 
kom ze allemaal 
uitproberen.... 

Keuze uit: 
120 bankstellen
200 vloerkleden
600 eetkamerstoelen
425 eettafels
265 relaxfauteuils
240 kasten

Alles thuis
geleverd en 
vakkundig
gemonteerd.

EERSEL - Feest! Dit jaar bestaat Scouting 
Eersel 75 jaar. En dat gaan we vieren, met 
de derde editie van Hup naar de Blub. Na 
een succesvolle eerste editie in 2018 en 
een grandioos succes in 2019, wilde de 
scouting hun eigen variant op Te Land, ter 
Zee en in de Lucht eens in de twee jaar 
gaan organiseren. De editie van 2021 heeft 
helaas niet door kunnen gaan, maar dat 
halen we dit jaar dubbel in. 

De teams zullen eenzelfde baan afgaan als 
in de vorige editie. Na een flinke schans naar 
beneden en een kleintje omhoog, moeten 
de teams remmen om naar de bel te sprin-
gen. Doen ze dit niet op tijd, vliegen ze met 
voertuig en al in een modderbak. De hele 
middag zullen teams van de schans afsje-
zen en ‘s avonds worden, onder het genot 
van een drankje, de prijzen voor snelheid en 
originaliteit én natuurlijk de pechprijs uitge-
reikt. Waarna nog tot 20.00 uur een feestje 
gebouwd wordt in de feesttent. 

Komen jullie de teams op 14 mei, op het Gil-
deterrein in Eersel, ook aanmoedigen? Vanaf 
12.00 tot 18.00 uur is er kijkplezier voor jong 
en oud (terrein open van 10.00 tot 20.00 uur). 
Natuurlijk gebeurt dit alles onder genot van 
een hapje en drankje op ons bediende terras.  
Daarnaast is er voor de jeugd de hele dag een 

springkussen aanwezig. Voor meer informatie 
zie de website. 

Programma voor de basisschooljeugd 
In de ochtend organiseert Hup naar de Blub 
voor de jongere deelnemers een uitdagende 
zeskamp. Hierbij kun je je uitleven bij ver-
schillende spellen. Daarbij krijgt iedereen die 
meedoet ook nog een leuke verrassing van 
ons. Hierbij kun je je in teams van 4 tot 7 kin-
deren uitleven bij verschillende spellen. Zorg 
wel dat je team óók een begeleider heeft van 
minimaal 18 jaar oud. En vergeet ook geen 
oude broek en schoenen, misschien is een 
extra setje kleren zelfs wel handig want je 
kunt vies worden. 

Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Stel 
dan samen met je vriendjes en vriendinnetjes 
een team samen, of kom gezellig binnenlo-
pen en maak terplekke een team met andere 
kinderen die mee willen doen. Het kinderpro-
gramma duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Maar 
ook na 12.00 uur zal er voor de kinderen een 
springkussen blijven staan, zodat zij zich lek-
ker uit kunnen leven. Opgeven is gewenst, 
maar niet nodig en deelname is helemaal 
gratis. Houd er wel rekening mee dat opge-
geven teams voorrang zullen krijgen wanneer 
het drukker wordt dan verwacht. 

Let erop: de aanwezige hulp treedt tijdens 
het evenement niet op als scoutingleiding. 
Begeleiders dienen dus zelf op de kinderen 
te letten, ook als deze lid van Scouting Eersel 
zijn. Tot dan!

www.scoutingeersel.nl/events/
hup-naar-de-blub

Hup naar de Blub!
Organisatie: Scouting Eersel

IN DE KEMPEN
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Planken, dik 1,8 cm, br. 10 cm, l. 2 m. 10 à 2m20 
€ 1,25. L. 90 à 100 cm € 0,50. Tel. 06-83918582.

Antieke verstelbare fauteuil, in originele staat, 
€ 250,-. Ledikantje, 50er jaren, geheel origineel, 
€ 50,-. Tel. 06-83918582.

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

2 herenfietsen met versnelling, in prima staat.
Tel. 0497-384522.

KLUSJESMAN SERVICE
Voor alle voorkomende werkzaamheden in en 
rondom huis. Tel. 06-53623995.

Hanglamp pendel oud, witte kap en kaarsjes, 
brons-koper, h. 120 cm, br. 50 cm, € 65,-. 
Tel. 0497-643599.

Onderschuifbed, 2-persoons, i.z.g.st. T.e.a.b. 
Tel. 06-53410254.

5 goede fototoestellen, analoog en digitaal,
€ 75,-. Tel. 06-34412325.

Siergrassen (Lampepoetsersgras) voor in tuin,
€ 2,50 p.st. Flinke plant. Tel. 0497-384320 
(06-28300102) Bladel.

Omafiets, 28 inch wielen, verlichting en slot, 
rijdt goed, € 50,-. 4 Michelin autobanden, 195-
65-15, 6-7 mm profiel, € 60,-. Tel. 06-45558565.

Open boekenkast-wandpaneel, h. 1,65, br. 0,90, 
d. 0,25. Taupe kleur. Tel. 06-42825460.

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.

Damesfiets, lage instap, € 450,-. Tel. 0497-384692.

2 nieuwe, bijna witte overgordijnen met lichte 
print (bladeren). L 1,40 x 2,00 m en L 1,40 x 1,50 
m. Samen € 100,-. Casteren. Tel. 06-49507923.

Eikenhouten secretaire. Vraagprijs: € 100,-.
Tel. 06-36464591.

Gebruikte kolomboor met standaard, € 40,-. 
Tel. 06-31288237.

2-pers. wandelwagen, z.a.g.n. € 70,-. In hoogte 
verstelbare box, € 60,-. Autostoeltje, merk 
Baninni easyclick, € 50,-. 2 ledikantjes, compl. 
verstelbare bodem, € 60,- p.st. Tel. 06-57113700.

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

Buggy, inklapbaar en 4 tuinstoelkussens.
Tel. 06-15575024.

Electr. barbecue, 30 cm doorsnee, nieuw in 
doos. Tel. 06-15575024.

Tablethouder met zuignap, merk Vogels. 
Tel. 06-15575024.

Elektr. damesfiets, Koga Myata Tesla, accu 2 jr. 
geleden vernieuwd, € 375,-. 
Tel. 06-12395575.

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

2-pers. bed, i.z.g.st. Matras bijna 1 jaar oud.
€ 300,-. Tel. 06-30788045.

Nieuwe grote koffer, L 70 cm, Br 47 cm, 
D 23 cm, € 15,00. Tel. 0497-592147.

4-pits inbouw kooktoestel op gasfles, € 40,00.
Fijn belaagde delen, gewolmaniseerd, 13,5 m2,
€ 15,00 per m2. Tel. 06-51512767.

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

2 zonneschermen, Br 2,30, uitval 1,50, elektr. 
bediending, geel-wit doek. € 50,00.
Mobiele airco, bleu built A-C 14010, 4000 watt, 
€ 150,00. Tel. 06-51512767.

Parkside elektrische heggenschaar, nieuw in 
doos. € 25,-. Tel. 06-22091416. 

Voordeur, d.grijs gegrond, nieuw, met 
tochtkader, valdorpel en klein raampje, afm. 
201,5/93, rechts draaiend, € 200,00. Nieuwe 
voordeur met klein raampje, afm. 211,5/93, links 
draaiend, met tochtkader en valdorpel, groefjes 
ingefreesd, d.grijs. € 200,00. Tel. 06-51512767.

Parkside telescopische heggenschaar zonder 
accu, nieuw in doos. € 50,-. Tel. 06-22091416.

ATB-wielrenschoenen, grijs/zwart, maat 45, 
merk Triban, z.g.a.n. € 60,-. Tel. 06-42825460.

Antiek nachtkastje, € 35,-. Tel. 0497-384692.

Antieke houten corpus, lengte 40 cm, € 25,-.
Tel. 0497-383025.

3 rolkoffers met beautycase, afm. 70x45x22,
€ 60,-. Tel. 0497-383025.

Asus dual band wireless gaming router AC1900 
(RT-AC68U), z.g.a.n. € 60,-. Tel. 06-15179871.  

TE HUUR: Stalling voor bestelbus/camper, 
max. 6x2,10 mtr. Tel. 06-26148283.

TE HUUR AANGEBODEN: Vrijstaande woning 
met garage in centrum van Eersel. Veel privacy 
biedende tuin op het zuiden, slaap-/werkkamer 
op begane grond. Tel. 06-28818367.

GEVONDEN: Destil huissleutel met 
sleutelhanger, afbeelding trapwoning, op pad 
naar Dr. Cramerstraat, Bladel. Tel. 06- 13533094

GEVONDEN: Sleutel met groen klompje op 
Oude provincialeweg t.h.v. Bernardstraat, 
Hapert. Tel. 06-22240227.

GEVONDEN: Gouden kinderarmbandje, 
15,5 cm met tekst bij busstation Reusel. Bellen 
naar 0497-641636 indien u het woord weet.

GEZOCHT: Landbouwgrond, regio Bladel, 
goede prijs. Tel. 06-23809981.

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 4 uur 
per week in Lage Mierde. Tel. 06-22978759.

GEZOCHT: Actief gezin in Hapert zoekt 
schoonmaakhulp die graag meedenkt. 6 uur/
week. Tijdstip en vergoeding in overleg. We 
maken graag kennis! Muriel, tel. 06-21434556.

GEZOCHT: BEZORGERS PC55
Een leuke bijbaan in de buitenlucht? 
Wij hebben plaats voor bezorgers van 
PC55 (13-99 jaar). Bel voor info: 0497-844588.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor aantal 
halve dagen per week voor gezin met 2 jonge 
kinderen in Hooge Mierde. Tel. 06-20252321.

GRATIS AF TE HALEN: Kinderstoel en 
autostoeltje. Tel. 0497-388477.

GRATIS AF TE HALEN: Trampoline, 240 cm 
doorsnede, in Hooge Mierde. Tel. 06-54974570.

GRATIS AF TE HALEN: 118 grijze dakpannen.
Tel. 06-15497408.

GRATIS AF TE HALEN: Grenen 1 pers. bed, 
merk Oase, met 2 bijbehorende bedlades.
Tel. 06-30878885.

GRATIS AF TE HALEN: Zwart en geel zand. 
Tel. 06-36514578.

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

GEVRAAGD: Grote kamerplanten. Het mogen 
ook hangplanten (met groot blad), cactussen of 
vetplanten zijn. Tel. 06-43717251.

TE KOOP GEVRAAGD: Schuur/loods/halletje 
op stukje grond voor stallen/opknappen 
hobbytraktor, nabij Lage Mierde. 
Tel. 06-10998055.

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.

TE KOOP GEVRAAGD: Bos in de Kempen.
Bel 06-30039537.

 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

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE KOOP

TE HUUR Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Bezorgklacht?

Laat het ons weten via 
www.pc55.nl/bezorgklacht

Laat het ons weten via Laat het ons weten via Laat het ons weten via Laat het ons weten via 
www.pc55.nl/bezorgklachtwww.pc55.nl/bezorgklacht

bijna iedere week 
op de mat!

Bezorgklacht?

• 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!
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De grootste relax 
specialist van Brabant 

Altijd 250 stoelen 
direct uit voorraad  

Nederlandse Merken 
De Toekomst - Gealux

Maat XS tot XXL
Voor de deur parkeren 

DITZIT.NL  

Dinsdag t/m zaterdag 
10 - 17 uur

Dorpsstraat 15 Riethoven 040-2013103 

Wij gaan ons magazijn aanpassen 
Daarom nu  

15-50% korting* 
Op onze voorraad Relaxfauteuils 

Banken en eetkamer stoelen 
* korting over de adviesprijs en alleen in de winkel op=op
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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

Petrusklepel
De directeur van Radio Maria, pastoor Zim-
merman, organiseert voor de derde keer een 
‘Rosary Rally’ in het Stadspark van Eindho-
ven. In verschillende talen wordt de Rozen-
krans gebeden. Het valt op dat er veel jonge 
mensen op af komen. Er zijn niet zoveel grote 
samenkomsten meer in katholiek verband. 
Vroeger was er nog de CRK dag of de 8 mei 
Beweging. Nu zitten mensen vaak op een 
eilandje godsdienstig te overleven. Toch is 
het goed om af en toe samen te komen. Je 
voelt dan weer dat je niet alleen bent. En dat 
Gods Geest aan het werk is in de harten van 
de mensen. De tijd van discussiëren is voor-
bij. De tijd van bidden is gekomen. Ik kan het 
aanraden om op 6 mei, om 14.30 uur, aan te 
sluiten. Er zijn eventueel nog wat plaatsen in 
mijn auto.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 6 mei
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

5e Zondag van Pasen
Zondag 7 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus 
                  (m.m.v. Emmauszangers uit Tilburg)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Maandag 8 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 9 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 10 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie
19.30 uur: Bladel, Filmuurtje

Donderdag 11 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

H. Pancratius
Vrijdag 12 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 13 mei
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
                 (met zegening Pancratiusbrood 
                  en -water)

6e Zondag van Pasen
Zondag 14 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
  Eerste communieviering 

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 13 en 14 mei)

Bladel:
- Stina Jansen-de Leest
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gert, Koosje 
  en Doortje (nms. Mieneke)

Hapert:
- An Spooren (f)
- Willy van Hoek

Hoogeloon:
- Cees van Selst en overleden familieleden

Mededelingen:
-  Zaterdag 6 mei is er om 12.00 uur een 

Rosary Rally in het Stadspark in Eindhoven, 
met een apart kinderprogramma.

-  Zondag 7 mei zingen de Emmauszangers 
uit Tilburg in de Mis van 09.30 uur in Cas-
teren, vanwege de meimaand die we in het 
Jaar van Casteren extra cachet geven. 14 
mei zingt het Dameskoor uit Bladel, 21 mei 
Klankbord en 28 mei Saff ier.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

5e Zondag van Pasen
Zaterdag 6 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Piet Pluijms

Zondag 7 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Ans Goudsmits
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Marcel Broeckx
- An Broeckx-van Limpt
- Kees van Gool en
  Lies van Gool-van Gompel
- Harrie Jacobs (nms. KBO Hulsel)
- Will Basemans

Maandag 8 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 9 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken van onze parochie

Woensdag 10 mei
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken van onze parochie

Donderdag 11 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Overleden familie Pluijms-van Bommel
- Mia van de Berg-van Kauuwen

Vrijdag 12 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jaan Vosters-Huijbregts

Mededelingen:
-  Op de 2e zondag van de maand is er na 

de Heilige mis gelegenheid tot koff ie/thee 
drinken in de pastorie.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 7 mei: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder
Zondag 14 mei: 10.00 uur. Geen dienst in Witte Kerkje
Zondag 21 mei: 10.00 uur. Dienst verzorgd door gemeenteleden         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 7 mei: 10.00 uur. Ds. G. van Dam uit Eindhoven
Zondag 14 mei: 10.00 uur. Ds. W. de Koeijer uit Heerewaarden
Donderdag 18 mei: 10.00 uur. Ds M.G. de Vries, Lommel (Chiro). Hemelvaart 

- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl
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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.

Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-10.00 uur: overleg DB SHV
              09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
   10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  14.00 uur-16.00 uur: computercursus Digisterker Bibliotheek
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
   19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
   10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre d’Ouwe Pastorie
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules de Kloosters
   13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 
Vrijdag:    09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
  09.00 uur-12.00 uur: biljartcompetitie driebanden d’Ouwe Pastorie
  10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  Na de middag voortaan gesloten

AGENDA
 

MAANDAG 8 MEI 
T/M 

VRIJDAG 12 MEI

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor uw medeleven. 
De prachtige bloemen, de mooie kaarten en troost 

die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van 
mijn man, (schoon)vader en opa

Jan Verspaandonk 

Het heeft ons veel kracht en steun gegeven!

Speciale dank aan:
Huisartsenpraktijk de Mierden
Zuidzorg Reusel - de Mierden

Lisa v.d. Borne van Fysiotherapie Reusel
Annie Rutten Uitvaartbegeleiding 

Zangkoor de Vroolijke Noot

Marietje
Hanneke en Niels, Esmee
Karin en Ard, Anouk, Britt

DANKBETUIGING

Het was zo fijn om te zien dat zovelen met ons hebben meegeleefd,
na het plotseling overlijden van mijn man, ons pap en trotse opa

Bert van Limpt 

We willen jullie hartelijk bedanken voor de steun,  
prachtige kaarten en betrokkenheid. 

Ria, kinderen en kleinkinderen 

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 7 mei: 10.00 uur.
  Intentie: Toon en Ria Fiers-van de Ven.
- Zondag 21 mei: 10.00 uur.
- Zondag 28 mei: 10.00 uur. 1e Pinksterdag.
  Intentie: Wim Kerkhofs
- Zondag 11 juni: 10.00 uur.

Na deze vieringen is er gelegenheid om 
samen koffie/thee te drinken. U bent van 
harte welkom. 

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

Gebedsvieringengroep 
Netersel

Het is zoals het is; de woorden van Jos
 

Dankbaar zijn we voor 
alle lieve en troostende woorden, de liefdevolle kaarten, 

appjes en mooie bloemen die we hebben 
mogen ontvangen na het overlijden

van mijn man, ons pap en schoonvader

JOS DANIËLS 

Vooral ook het mooie afscheid in Hoogeloon waar jullie met velen aanwezig waren,
heeft ons veel steun gegeven.

 
Speciale dank aan dokter van Hoof, Zuidzorg en
Ellen & Peter van Intens uitvaarten te Hoogeloon

Tiny, Ivo, Yvette & Arian
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