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www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

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

Traditioneel stucwerk
Betonlook
Leemstuc
Buitengevels

Vraag vrijblijvend een offerte aan
06 460 655 99 | 0497 684 100
info@stucwerkbrabant.nl
www.stucwerkbrabant.nl
Nieuwstraat 8 | Hapert

Tex spuiten
Spack spuiten
Decoratief werk
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Open Kempenrit 
van Automobielclub 
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9
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

16-18

Huis verkopen?
BEL 0497-369193

BLADEL - Kempenland, een huis van 
ouderenzorgorganisatie Oktober, bestaat 
15 mei 2023 alweer 60 jaar. Een mooi 
moment om terug te blikken. Edith, 
Christine (beiden coördinerend verzor-
gende) en Helma (coördinator Hulp bij het 
Huishouden) werken alle drie al meer dan 
30 jaar bij Kempenland. Riek mag zich al 
53 jaar vrijwilligster noemen en Dinie 
woont al 13 jaar bij Kempenland. Samen 
halen zij herinneringen op aan Kempen-
land.  

Hoe het allemaal begon...
Op 15 mei 1963 was het zover. Huize Kem-
penland opende zijn deuren voor de allereer-
ste bewoners. Een modern en ruim gebouw, 
afgestemd op de behoeften van bejaarden. 
Later werd Kempenland samen met andere 
locaties onderdeel van Regionale Stichting 
Zorgcentra de Kempen (RSZK). RSZK gaat 
inmiddels alweer vier jaar verder onder de 

naam Oktober. Daarmee is Kempenland een 
huis van Oktober. 

Gouden herinneringen 
Helma: “Ik weet nog goed dat we met een 
boerenovertrek een aantal bewoners van 
Kempenland naar Mariahof verhuisd hebben. 
Toen was Mariahof net gebouwd. Een goede 
oude tijd.” Edith: “De mooie herinneringen die 
ik aan Kempenland heb zijn gemoedelijkheid, 
gezelligheid en een goede sfeer onder elkaar. 

Kempenland bestaat 60 jaar!

REGIO - In de week van 11 t/m 15 april 
heeft in Bladel, Hapert en Netersel de eer-
ste Goede Doelen Week plaatsgevonden. 
Maar liefst 15 erkende landelijke goede 
doelen hebben zich hierin gebundeld voor 
een gezamenlijke collecte. Aan het samen-
brengen van deze afzonderlijke doelen en 
de organisatie van de GDW is een maan-
denlange voorbereiding voorafgegaan 

door vele vrijwilligers in de verschillende 
dorpen, en die inspanningen zijn niet 
tevergeefs geweest.

Met trots kunnen we mededelen dat de 
gezamenlijke collecte een opbrengst heeft 
gegeven, die zeker goed te noemen is: ruim 
€ 40.000,-. Dit is een goede opbrengst, zeker 
in aanmerking genomen dat het de aller-
eerste keer was dat er een collecte in deze 
nieuwe opzet plaatsgevonden heeft. 

Natuurlijk gaat de dank allereerst uit naar 
de ruim 250 collectanten, die oorspronkelijk 
gewend waren voor één bepaald doel 
te lopen, maar zich bereid toonden het 
vertrouwde patroon los te laten en zich in te 
zetten voor een gezamenlijk doel. Het eind-
resultaat zal hen ook zeker voldoening geven 

Goede Doelen Week 
Bladel Hapert Netersel 
groot succes!
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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
12-05 t/m 18-05-23

KOOPZONDAG 14 MEI
OPEN VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

HEMELVAART 
DO. 18 MEI

OPEN VAN 09:00 
TOT 17:00 UUR

ALLES OM MOEDERS TE VERWENNEN!

Moederdag = Bloemendag

3,29 p/stuk

  3 voor

7,50

SOLANUM (HANG)
potmaat: 12 cm

zomerbloeier

NU VOOR

  19,99

16,99

BOUGAINVILLEA 
RED

zomerbloeier
potmaat: 17 cm

hoogte: ca. 60 cm

3 VOOR

15,00

LAVENDEL ‘HIDCOTE‘
winterhard

potmaat: 19 cm
5,99 per stuk

3 VOOR

15,00

SUNDAVILLE
diverse kleuren
potmaat: 13 cm

6,99 per stuk

SURFINIA (HANG)
diverse kleuren

zomerbloeier
2,79 per stuk

3 VOOR

15,00

NU VOOR

  16,99

13,99

PASSIEBLOEM
winterhard

ACTIE

2+1
GRATIS

FESTUCA 
‘INTENS BLUE‘
potmaat: 17 cm

7,49 per stuk

NU VOOR

  18,99

14,99

WANDZAK 
ZOMERBLOEIERS

diverse soorten

PASSIEBLOEM

Voorjaar 2023

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

Dames

Dames

Heren

Dames

Dames

Dames

BLADEL - We gaan weer 
van start met de reanima-
tie herhalingslessen. Deze 
worden verzorgd door een 
erkend instructeur en vol-
gens de protocollen. De 
kosten kunt u waarschijn-

lijk bij u zorgverzekeraar terugkrijgen (af-
hankelijk van zorgverzekeraar en soort 
verzekering).

Bij voldoende aanmeldingen vinden de her-
halingslessen plaats op maandag 22 mei in 
gemeenschapshuis Den Herd, Emmaplein 
4 in Bladel. Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Kosten: 
€ 17,50 per persoon. Breng uw reanimatie-
diploma mee!

Vooraf aanmelden via tel. 06-10102638 of 
e-mail: aeddekempen@gmail.com. Hierbij 
aangeven op welke plaats u wil deelnemen!

22 mei herhalingsles reanimatie
JOUW 

ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

Laat jouw advertentie doorplaatsen van  
De Hint in Eersel naar PC55 in Bladel 

en Eyckelbergh in Bergeijk en je bereikt 
iedereen van Reusel tot Borkel en Schaft en 

van Vessem tot aan de Weebosch.

De Hint & Eyckelbergh
(Gielen druk print webmedia)
Piet Hakkens  T 06 415 688 37
Hennie van Schaijk  T 0497 551 777

PC55
Jos Beerens  T 06 145 338 79
Rob Luijten  T 0497 844 588

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:
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en hen kunnen motiveren om volgend weer 
van de partij te zijn.
 
En verder natuurlijk dank aan alle gulle ge-
vers in Bladel, Hapert en Netersel, waarbij 
velen blijk hebben gegeven van een uitzon-
derlijke gulheid. Misschien wel gemotiveerd 
door deze nieuwe opzet, die ook nog eens 
het grote voordeel biedt dat er verder in het 

jaar géén collectes meer plaatsvinden van 
de doelen die hebben meegedaan aan deze 
Goede Doelen Week van begin april 2023.
 
Op onze website zijn binnenkort de resulta-
ten van de collecte na te lezen en daar kan 
de geïnteresseerde zien wat de afzonder-
lijke dorpen hebben bijgedragen en wat de  
opbrengst per doel is geworden. Ook zal er 
een uitgebreid financieel verslag verschijnen 
op deze website.   

Inmiddels heeft stichting GDW, mede  
gesterkt door het succes, al weer de collecte- 
week vastgesteld voor het komende jaar: 
maandag 8 tot zaterdag 13 april 2024. De 
stichting zal iedereen op de hoogte blijven 
houden van de plannen en activiteiten in de 
nabije toekomst.

www.gdwbladel.nl

En de tentoonstellingen en de rommelmarkt 
in de kelder, de tuinfeesten en carnaval. Er 
heerst bij Kempenland echt een ons-kent-
ons-gevoel. Er hangt altijd een prettige sfeer. 
Dat was vroeger, maar nu nog steeds.” Helma: 
“Tot 2008 heb ik veel activiteiten opgezet en 
ondersteund bij Kempenland. Daarna bleef 
ik vanuit een kantoor bij Kempenland voor  
Oktober werken in een andere functie. Voor 
mij voelt Kempenland dus ook echt als thuis.” 

Riek: “Ik ben begonnen als vrijwilligster op 
afdeling Kempenland-Zuid. Hier woonden 
mensen met dementie en in het begin vond 
ik dat zielig. Toen zei Zuster Germana, een 
van de nonnen die toen nog bij Kempenland 
werkte, tegen mij: ‘Riek, dat went’. En ik mag 
toegeven: het went. Als je vaker bij de bewo-
ners langskomt en je stelt ze gerust, dan gaat 
het vaak goed. Door het vrijwilligerswerk ben 
ik erachter gekomen dat mensen met demen-
tie nog veel kunnen. Zo is er een bewoner die 
nog perfect kan voorlezen. Beter dan dat ik 
het kan!” Helma: “Riek en haar twee vrien-
dinnen noemden we ook wel de ‘drie mus-
ketiers’. Ze versierden Kempenland met kerst 
of deden mee met spelletjes. Als er iets te 
doen was, waren de drie musketiers er altijd.” 
Christine: “Zij hielden het echt mee draaien-
de hier.” Riek: “Dat zijn mooie herinneringen. 

Ik ben nu nog steeds actief als vrijwilligster 
bij Kempenland en Floriaan. Ik ben heel blij 
dat ik nog vrijwilligerswerk mag en kan doen.” 
Christine: “Nu je het over afdeling Kempen-
land-Zuid hebt. Vroeger heette deze afdeling 
nog de ziekenboeg. Hier woonden twee be-
woners op één kamer. Later is dit afdeling 
drie geworden en werden het eenpersoons-
kamers. Bewoners konden hun kamer meer 
inrichten naar eigen smaak. Toen we Oktober 
werden, kreeg de afdeling de naam Kempen-
land-Zuid. Er is veel veranderd de afgelopen 
jaren, maar er heerst nog steeds een gemoe-
delijke, Brabantse en gezellige sfeer.” 

Mooie kamer bij Kempenland
Dinie: “Mijn mooiste herinnering aan wonen 
bij Kempenland is de kamer waarin ik woon. 
Daar heb ik zo’n mooi uitzicht. Ik zeg altijd: 
‘Het is hier zo goed en ze behandelen me  
altijd vriendelijk.’ Ik heb er altijd heel graag 
gewoond.”

Feestdag
Om het jubileum te vieren is er op maandag 
15 mei voor bewoners, huurders, huidige  
medewerkers en vrijwilligers een feestelijk  
programma opgesteld. Het programma 
voor bewoners en huurders start met een  
kerkdienst, gevolgd door een kopje koffie met 
gebak. In de middag is er een muziekoptre-
den met wat lekkers erbij. Vroeg in de avond 
brengt harmonie L’Union uit Bladel een  
serenade. Huidige medewerkers en vrijwilli-
gers sluiten de dag af met een feestavond!

www.zorginoktober.nl/huizen/bladel/
kempenland

vervolg van pagina 1

LOKAAL

Neem je deel 
aan een 

CPO project 
of ga je zelf 

bouwen?

jouw fi nancieel
woonadviseur

Zoek je een
starters
woning?

OOK IN
HET WEEKEND

BEREIKBAAR

Henk Hermans 
Dr. Cramerstraat 38
5531 ER Bladel
T.:  0611 21 66 78
      085 003 66 33 
henk@dewvanwonen.nl

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

Kies voor direct resultaat, 
minder pijn na 1 behandeling!

Maak nu uw afspraak en krijg 
25% welkomstkorting

www.fascio.nl  •  info@fascio.nl  •      fascio_therapy  •  Reusel - Molenstraat 6A-10

vervolg van pagina 1

Kempenland
bestaat 60 jaar!
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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 

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

EERSEL - De laatste jaren hebben er in 
de tuin van het Kempenmuseum, Kapel-
weg 2 in Eersel, diverse muziekmiddagen 
plaatsgevonden. Deze middagen zijn een 
samengaan van muziek, gezelligheid en 
een hapje en drankje. Veel mensen genie-
ten van de prachtige ambiance en van het 
elkaar ontmoeten.

In de maanden juni, juli en augustus zijn er 
totaal 3 middagen. Elke middag met een ge-
varieerd programma. Op 11 juni een middag 
met het bekende chantykoor ‘Nooit te Water’ 
en muziekgroep ‘Gewoon Doen’’ Die zorgen 
voor het motto ‘samen het leven vieren’ met 
leuke acts en de aloude liedjes van smartlap-
pen tot rock & roll. Op 9 juli komt het duo Bor-
derhouse Neighbours een optreden verzor-
gen met daarnaast leuke voordrachten en de 
laatste zondagmiddag op 6 augustus is het 
thema Gouwe ouwe met de band Back tot 

the roots en met DJ Jeandamo. Noteer deze 
middagen alvast in uw agenda. De entree is 
slechts € 3,00.

Muziekmiddagen in de boomgaard 
bij het Kempenmuseum

REUSEL - Op woensdag 17 mei, om 19.00 
uur, de avond voor Hemelvaart, is zoals 
gebruikelijk in D’n Aachterûm ons jaarlijks 
terugkerend voorjaarsconcert. Na het ge-
weldige en zeer succesvolle optreden in 
voorgaande jaren heeft het KBO-bestuur 
dit jaar wederom gekozen voor een her-
haald optreden van Blaaskapel Valkens-
waard.

Blaaskapel Valkenswaard is een blaaskapel, 
bestaande uit ca. 16 ervaren muzikanten, die 
ontstaan is uit een carnavalsmuziekgroep. 
Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een vol-
waardige blaaskapel met een zeer uitgebreid 
repertoire, dat bestaat uit herkenbare amu-
sementsmuziek, zoals o.a. Egerlander, Tsje-
chisch, evergreens, klassieke, dans- en popu-
laire muziek. De variatie in de muziekstukken 
en de kwaliteit in de uitvoering bezorgt ons 
gegarandeerd weer een voortreffelijke muzi-
kale avond die je beslist niet mag missen. 

Dus kom en geniet van deze voortreffelijke 
muzikale avond, eventueel onder het genot 
van een drankje, verkrijgbaar tegen de alom 
bekende ‘Aachterûm’-prijzen. De toegang is 
zoals gebruikelijk gratis.

Voorjaars-
concert 
Blaaskapel 
Valkenswaard

HOOGE MIERDE - Op zondag 17 september 
wordt er wederom een Mierds Straatthea-
terfestival georganiseerd. Dit jaar wordt 
alweer de 8e editie van dit evenement. 

De uitbaters van café de Bijenkorf, café de 
Spartelvijver, BosCafé Krek wak wou, ge-
meenschapshuis De Schakel, eetcafé ‘t Dörp 
en eetcafé Den Hoek hebben vorig jaar al de 
handen ineen geslagen en gaan dit evene-
ment voortaan als de Mierdse horeca ieder 
jaar organiseren.  

Zonder twijfel word ook deze editie weer een 
gezellige sfeervolle middag met veel komisch 
toneel, muziek en entertainment. Enkele acts 
hebben zich vorig jaar al aangemeld en willen 
graag  het publiek weer komen vermaken. 

Voor dit jaar zijn nog enkele acts, sketches of 
medleys van groepjes of personen welkom. 
Deze kunnen zich aanmelden via Jos Jansen, 
tel. 06-14383982 of mail: josbram@upcmail.nl

Zondag 17 september 
Mierds Straattheater

Beheerder Gemeenschapshuis D’n Anloôp Hoogeloon
Ben jij onze ideale gastheer/-vrouw die mensen uit de gemeenschap samenbrengt?

Gemeenschapshuis D’n Anloôp vormt het hart van de gemeenschap Hoogeloon. Hier vindt het overgrote 
deel van de lokale sociaal-culturele, maatschappelijke ontmoetingen en activiteiten plaats. D’n Anloôp 
biedt onderdak aan het verenigingsleven, instellingen en organisaties. Voor het gemeenschapshuis zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste beheerder, voor 32-38 uur per week, die goed is in verbinden en organiseren.

Taken en verantwoordelijkheden
Als beheerder ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Bevorderen van de verbinding/samenwerking tussen de (hoofd-)gebruikers en inwoners
• Invullen van goed gastheerschap
• Managen facilitaire taken
• Onderhoud, schoonmaak en barwerkzaamheden
• Samenwerken met en leiding geven aan medewerkers en vrijwilligers
• Verantwoording afleggen aan het bestuur van de stichting
 
Wat zijn jouw kwaliteiten?
• Representatief en gastvrij.
• Enthousiast en klantgericht met een positieve instelling.
• Communicatief sterk
• Zelfstandig, verantwoordelijk en proactief.
• Goed kunnen omgaan met mensen en weten wat er speelt in de lokale gemeenschap.
• Ondernemend
• Flexibel in werktijden.
• Kennis van relevante ICT, audio en video apparatuur en social media.
•  Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een opleiding in sociaal-  

maatschappelijke richting of horeca.
•  Je bent in bezit (of bereid om dit te halen) van het diploma Sociale Hygiëne, HACCP en een BHV diploma.

Wat bieden wij jou?
Je gaat werken voor “Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon”. Hoogeloon is een gezellig dorp met een 
actief verenigingsleven. Er heerst in het gemeenschapshuis een gemoedelijke sfeer. Je komt terecht in een 
klein team waarbij collegialiteit, openheid en gezelligheid als vanzelfsprekend worden gezien.

Ben je enthousiast en ga je graag aan de slag als beheerder van het Gemeenschapshuis D’n Anloôp? 
Mail dan je cv en motivatiebrief voor 25 mei naar info@anloop.nl. 
Of stuur een brief : Stichting Gemeenschapsruimte Hoogeloon
  Maalderij 3 | 5528 AW Hoogeloon

Vragen over de vacature kan je stellen aan Angélique de Laat 06-24242082
Een VOG kunnen overleggen is een onderdeel van de selectie. Klik voor meer informatie op www.anloop.nl.
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

 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

ø150 
649

499

Spring Deals

van 130 tot 250cm 
130cm 269 199
150cm 295 219
180cm 319 239

van 130 tot 250cm 

Teak tuinbank
Hendrik 

269
199

Loungeset
Ontario

lichtgrijs of antraciet
met relaxfunctie

Parasol
Virgofl ex

Bij aankoop van 
zweefparasol

Schaduw-
doeken

div. kleuren 
modellen en 

maten

Rens
Tafel ovaal
Keramisch

240x117

NIEUW!

Tafel
Admiral

224x104cm

Stoel
Darwin 

div. kleuren

1399
1199

Nu
299

50%50% 
korting op 

parasolvoet 

Hoekbank
Exome 

Hoekbank
Darwin 

1999
1799

2295
1799

1495
1299

489
329

Fauteuil met voetstuk 
Casablanca

lichtgrijs of antraciet

Fauteuil met voetstuk 

lichtgrijs of antraciet

599
499

99
69

99
79

119
79 Tafel

Arezzo 
ø120
449

Stoel
Vincent 

textilene

Stoel
Arezzo rope

ø150 
649

499

Tafel
Arezzo 
ø120
449

op=op

Arezzo rope

1399
1199

1199
899

NU 65
Leverbaar

in 5 kleuren

Akties  geldig t/m 31 mei 2023  Hoofdstraat 18  Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

99
79in 5 kleuren

HEMELVAART
OPEN
12:00-17:00

Alles 

uit voorraad

leverbaar

BUITENgeWOON

Spring Deals

uit voorraad

leverbaar

BUITENgeWOON

-tuinmeubelen.nl

Spring Deals

HEMELVAART
OPEN
12:00-17:00

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

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

REUSEL-DE MIERDEN - Onze vereniging, 
Natuur- en (Weide) vogelvereniging Reu-
sel-de Mierden is op allerlei gebied actief 
in de natuur. Ook direct na de winter bij 
de paddentrek in het Beleven in Reusel. 
Bij zacht weer trekken de beestjes in gro-
ten getale over de weg naar het ven om te 
paren. Over deze weg komt veel verkeer 
wat het gevolg heeft dat er veel worden 
doodgereden. 

Na zonsondergang gaan we met enkele 
mensen de beestjes in emmers zetten en ze 
dan veilig naar het water brengen. Vorig jaar 
hebben we schermen gezet met daarvoor 
emmers waar ze dan in vielen. Dat is wel een 
stuk makkelijker maar de emmers moeten 
dan wel dikwijls worden gecontroleerd en 
leeg worden gemaakt, wat ook veel werk is. 

Het scherm hebben we dit jaar niet kunnen 
plaatsen omdat het te nat was. Vorig jaar 
hebben we het scherm handmatig uitgerold 
maar over een afstand van een kilometer is 
dit toch wel zwaar werk. Daarom hebben we 
het vorig jaar om een haspel gerold, zodat we 
het met een tractor uit konden rollen. Doordat 

het dit jaar te nat was hebben we de haspel 
niet uit kunnen rollen. Als we met een tractor 
over de percelen gingen rijden, vernielden we 
te veel.

Ondertussen is de paddentrek weer beëin-
digd. Het was wel heel erg wisselend ge-
weest, dit was veel afhankelijk van het weer. 
Als de temperatuur te laag is of het waait te 
hard, dan blijven ze weg. Er zijn dagen ge-
weest dat er volop beweging was maar de 
volgende avond daalde de temperatuur weer 
rond het vriespunt en dan waren er geen 
activiteiten. Eind maart zijn we met de werk-
zaamheden gestopt.

We hebben 811 gewone padden, 5 rugstreep-
padden, 255 bruine kikkers, 15 groene kik-
kers, 31 kamsalamanders, 55 alpenwatersala-
manders en 7 vinpootsalamanders overgezet. 
In totaal 1179 stuks!

Paddentrek 2023
In totaal 1179 stuks bij het Beleven in Reusel

LUYKSGESTEL - Vanuit onze vereniging 
organiseren we al meer dan 30 jaar toer-
tochten rondom Luyksgestel. Dit willen we 
vooral blijven doen. Ons doel: veel men-
sen laten genieten van het fietsen in onze 
mooie omgeving. En de ATB-route in die 
omgeving wordt nu drastisch veranderd. 

Het is goed om eens over de grens te gaan 
waar je nieuwe uitdagingen tegenkomt en in 
ons geval nieuwe paden. We gaan van Luyks-
gestel richting Weebosch en trekken dan via 
Bergeijk naar Westerhoven. In de buurt van de 
Kempervennen fietsen we over grotendeels 
onverharde paden terug. We rijden onder 
meer door ’t schut en dan over de woeste pol-
der terug naar Luyksgestel. We zien prachtige 
natuurgebieden en mooie vergezichten, want 
fietsen is top, maar het oog wil ook wat, toch? 
62 km is de totale route, maar niet gevreesd 
je kunt de afstand wat inkorten tot 45 km. Om 
vooral de toekomst van het fietsen mee te 
laten doen, bieden we de mogelijkheid voor 
ouders om samen met hun kinderen een kids-
toer te rijden. Deze zal ongeveer 20 km zijn 
en we kijken om hier leuke special eff ects in 
te verwerken. We hopen dat jullie na het lezen 
van dit bericht net zo enthousiast worden als 
wij. We heten iedereen van harte welkom! 

Start: Rijt 1, Luyksgestel. Vertrektijd: 08.00 tot 
10.00 uur. Kosten: € 6,- en voor leden van de 
NTFU € 5,-. Kinderen tot 16 jaar gratis. Afstan-
den: 20 km (kidstoer), 45 en 62 km. Facilitei-
ten: douche en mogelijkheid om de fiets af te 
spuiten. We hebben een bewaakte fietsen-
stalling die tot 13.00 uur bezet is. Meer info: 

www.twcdegrensrijders.nl

Zondag 21 mei toer-
tocht de Stormloop
Organisatie: TWC de Grensrijders
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ARENDONK (B) 
- Op zaterdag 3 
juni en zondag 4 
juni zijn de 23e 
Demonstratieda-
gen van VZW de 
Gre nslandtrek-
kers op de terrei-

nen van huifkarverhuur de Roesthoef, Pol-
derstraat 6 in Arendonk. Gelegen aan de 
weg N139 van Reusel naar Arendonk (volg 
nadien de borden).

Dit jaar is het thema Hanomag- Henschel. 
Hiervan diverse uitvoeringen van tractoren 

en machines. Daarnaast komen er ook nog 
andere tractoren, vrachtwagens, stationair 
motoren, dorsmachines, malen, oude brand-
weerwagens, Belgische trekpaarden, demo 
puinbreken, woonwagens, konijnen en hoen-
dervrienden ‘t Pluiske uit Dessel, oldtimers en 
diverse hobbystands. Voor de kinderen is er 
een luchtkussen. 

Entree: kinderen t/m 12 jaar gratis en boven 
de leeftijd van 12 jaar € 3,00 per persoon. Voor 
meer informatie: 

demodagen@gmail.com
www.grenslandtrekkers.eu

23e Demonstratiedagen van 
VZW de Grenslandtrekkers

Op het Rythovius heb ik ooit eens een 
kunstwerk gemaakt. Preciezer gezegd: een 
kunstwerk waar ik zelf tevreden over was 
en waarvan ik vond dat het die naam mocht 
hebben. Tot mijn eigen verbazing overigens. 
Het gebeurde bij het vak handvaardigheid, 
door de ouden ook wel handenarbeid ge-
noemd. Het werd gegeven in een speciaal 
daarvoor ingerichte werkplaats (atelier wil 
ik het niet noemen) op de eerste verdieping. 
Ik had er niks mee. Handvaardig ben ik 
niet, de informele artistiek-educatieve 
aspiraties van de docenten deelde ik niet. 
Hun artistieke dwingelandij blokkeerde me 
volledig. Ik herinner me hoe ik ooit eens 
wekenlang heb geworsteld met een ronde 
houten schijf waarin ik het binnenste van 
een tomaat moest uitbeitelen. Gelukkig 
hadden we het volgende uur gym en kon ik 
me weer in balans voetballen.

Die ene keer dus wel. Kunst. Op last van 
de meester doopte ik een witte lap stof in 
een emmer stijfsel en drapeerde die ver-
volgens op een triplex plaat. Op het gevoel, 
en merkwaardig genoeg voelde het goed. 
Ik was al blij dat ik íets voelde. Toen de 
materie was uitgehard, begon ik punten en 
richels aan te stippen met zwarte en grijze 
schoenpoets en zo ontstond een fascine-
rend maanlandschap dat ik met groene en 
blauwe verf een wat aardser aanzien wist 
te geven. Heel even leek er bij mij iets op 
zijn plaats te vallen.

Ik weet niet wat er met mijn kunstwerk 
gebeurd is. Ik betwijfel of ik het op de fiets 
mee naar huis heb genomen. Bovendien 
ben ik bang dat het bij ons thuis in het hok 
zou zijn beland, in de kist met de maas-
teböllekes en uiteindelijk, mét de maas-
teböllekes in de kachel. Kunst beperkte 
zich bij ons thuis tot een schilderij van het 
geboortehuis van mijn opa, een vroege 
Janus Spooren (die nu bij mij hangt) en het 
bekende hertje van Han van Meegeren. 
Kunst was niet ons moeders ding.

Bij die ene keer is het helaas gebleven. Ik 
loop museumdeuren plat maar heb zelf 
nooit meer kunst gemaakt. Of zelfs maar 
handenarbeid bedreven. Er is iets tussen 
mij en de kunst geschoven. Ik zeg het ver-
keerd. Ik bedoel: tussen mij en míjn kunst. 
Ik heb het nooit meer aangedurfd om ook 
maar iets van wat ik had kunnen maken aan 
mensen te tonen. En daarom nooit meer 
iets kunnen maken. Statler en Waldorf. 
Niet alleen Kermit de kikker zitten ze in de 
weg, ook mij zitten ze behoorlijk hoog.

Inspiratie heb ik af en toe wel. Ideeën. 
Het had niet zo hoeven zijn, denk ik wel 
eens. Kunst is geen handenarbeid. Nooit 
geweest ook. Kunst is de afwezigheid van 
pottenkijkers. Wat er dan al nie kan. En 
ontstaat. Misschien ga ik het binnenkort 
weer eens proberen. Ouder en wijzer nu.

Huig

Statler 
en Waldorf

column

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
Mastbos 10 | 5531 MX Bladel

Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl

keukens • interieurs
parketvloeren

De  Televisie  Specialist 
m e t  e e n  v e r r a s s e n d
LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

VESSEM - Op woensdag 24, donderdag 25 
en vrijdag 26 mei zal door de korfbalver-
eniging de Avond Wandel Driedaagse in 
Vessem worden georganiseerd. 

We hebben mooie wandelroutes uitgestip-
peld in de bossen rond Vessem om individu-
eel of in groepen te wandelen. 

Op vrijdag zal om 20.30 uur de feestelijke in-
tocht met de fanfare naar gemeenschapshuis 
D’n Boogerd plaatsvinden waar de herinne-
ringsmedailles en de diverse prijzen worden 

uitgereikt. Aansluitend is er dan gelegenheid 
om gezellig nog wat te drinken.

De afstanden zijn 5 en 10 km. Er is ook een 
rolstoelroute van 2 km. Jeugdigen van 12 jaar 
en jonger kunnen alleen onder begeleiding 
van een volwassene deelnemen.

Startlocatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6 
in Vessem. Starttijden: tussen 18.00 en 19.00 
uur. Sluitingstijd: 21.30 uur. Inschrijfgeld:  
€ 4,00 p.p.  1 dag meelopen, dan betaalt u 
€ 2,00.

Avond Wandel Driedaagse Vessem

HAPERT - De kermis staat weer voor de 
deur, vrijwilligers van buurtverenigingen 
en comité van Hulp in Nood gaan van 22 
tot 28 mei weer langs de deur voor de jaar-
lijkse voorverkoop van de loten van Hapert 
kermis. 

Hulp in Nood stopt met de grote en kleine 
fietsen en gaat over naar loten waar geldprij-
zen zijn te winnen. Voor elke kermisdag zijn er 
loten te koop. De loten zijn € 0,50 per stuk in 
vier verschillende kleuren. Er wordt op iedere 
kermisdag een trekking gedaan voor een 

hoofdprijs van € 200,- en een troostprijs van 
€ 50,-. Trekking is iedere dag om 21.00 uur.

De winnende loten zullen tijdens de kermis-
dagen op de Hulp in Nood-wagen vermeld 
staan en worden bekendgemaakt na Hapert 
kermis in PC55 en op de website www.
hulpinnoodhapert.nl. De winnende loten kun-
nen ingewisseld worden tot uiterlijk 1 sep-
tember 2023. In de week van 22 mei komen 
we graag bij u langs voor de verkoop van 
de loten. Wij danken u voor het steunen van 
Hulp in Nood.

Voorverkoop loten Hapert kermis

BERGEIJK - Vorig jaar in november vond 
de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats en een 
aantal vrijwilligers die daar aan het werk 
zijn geweest, hebben het initiatief geno-
men om deze Natuurwerkdag maandelijks 
te gaan doen.

Iedere maand
De eerstvolgende Natuurwerkdag is op zater-
dag 20 mei. Eerdere Natuurwerkdagen werd 
er gewerkt op de hei, achter het schietterrein 
in Luyksgestel. Maar vanwege het broedsei-
zoen gaan we daar vanaf nu t/m augustus/
september niet meer werken. In april hebben 
we daarom in de Natuurtuin ‘t Loo gewerkt 
en dat gaan we op 20 mei weer doen. Daar 
is volop werk te doen en vele handen maken 
het werk licht. Voor de volgende keren is nog 

geen invulling bekend. Hou onze website in 
de gaten.

Tijden
In principe wordt gewerkt van 09.30 tot 12.00 
uur. Als de deelnemers langer willen door-
werken, kan dat natuurlijk. Neem dan wel zelf 
een lunchpakketje mee.

Wil jij meedoen?
Alle vrijwilligers krijgen koff ie en thee. Voor 
gereedschap wordt ook gezorgd. Wil jij mee-
werken en een bijdrage leveren aan onze 
natuur? Meld je aan bij Ed Bos, e-mail: ed.
bos1959@gmail.com of via telefoonnummer 
06-43722960. Je bent van harte welkom.

Deze natuurwerkdag is één van de vele ac-
tiviteiten die georganiseerd wordt door IVN 
Bergeijk-Eersel. Kijk voor meer info op 

www.ivn.nl/be

Help jij een handje mee tijdens 
de maandelijkse Natuurwerkdag?
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

MA : 12.15 - 21.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Ben jij erbij? Stichting Kempen in Beweging organiseert 
twee thema-avonden voor sport- en beweegaanbieders. 
De eerste over het ontwikkelen van een veilig sport-
klimaat in je club. En de tweede over het vinden en 
binden van voldoende vrijwilligers.

Veilig sportklimaat
Een sociaal veilige sportomgeving zou voor iedereen 
vanzelfsprekend moeten zijn. Wat doe je hier aan als 
vereniging? Als bestuurder, trainer of vertrouwens- 
contactpersoon ben je de ogen en oren van de vereniging  
en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat.  
Onderwerpen die tijdens de thema-avond aanbod komen 
zijn onder meer; seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie  
en machtsmisbruik, pesten en discriminatie. Het herkennen,  
bespreekbaar maken binnen de club en het voorkomen van misstanden komen donderdag 
25 mei uitvoerig aan bod. De avond wordt geleid door Erik Beuker van Centrum Veilige Sport 
Nederland. Hij was ook een van de sprekers op de succesvolle Kaderdag in November. 

Kempen in Beweging biedt binnenkort ook de cursus voor vertrouwenscontactpersonen aan 
in de Kempen. Hiervoor hebben zich al meer dan twintig personen aangemeld. Daarom zal 
de cursus ook in het najaar nogmaals worden georganiseerd. En omdat het onderwerp veilig 
sportklimaat onderwerp van gesprek moet zijn, wordt de campagne ‘Blijf je stil of praat je  
erover.’ gestart.

Vrijwilligers vinden en binden
Veel sportverenigingen hebben te kampen met een gebrek aan vrijwilligers en dat is in de 
corona tijd alleen maar erger geworden. Deze avond is een praktische workshop waarin je veel 
tips krijgt over hoe je meer vrijwilligers kunt vinden en hoe je ze langer kunt binden aan je club. 
Wanneer kun je ze benaderen? Wat mag je verwachten van een vrijwilligers? Welke rol speel je 
zelf als bestuurder hierin? En natuurlijk wordt kennis gedeeld met elkaar. Marleen van Engelen 
geeft je veel inzichten in deze problematiek. 

Aanmelden 
Deze nuttige thema-avonden worden georganiseerd in het MFA in Hapert. 
    • 25 mei thema-avond veilig sportklimaat
    • 7 juni thema-avond vrijwilligers vinden en binden

Voor de thema-avonden kun je gratis aanmelden via de website 

www.kempeninbeweging.nl

Thema avonden vrijwilligersbeleid 
en veilig sportklimaat in de Kempen

Vacature 

Secretarieel medewerk(st)er
Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek in Bladel, is op 
zoek naar een secretarieel medewerk(st)er om ons team aan 
te vullen.

Als secretarieel medewerk(st)er is het jouw taak om alle  
voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden te 
verrichten zoals het aanmaken en voorbereiden van dossiers en de 
verwerking van akten. Verder omvatten de werkzaamheden het 
beantwoorden van de telefoon en het verrichten van  
receptiewerkzaamheden. Uiteraard is het daarbij van belang dat je 
communicatief vaardig bent en klantgericht werkt.

Deze vacature is bij voorkeur in te vullen voor 4 tot 5 dagen  
per week. 

Ben je enthousiast over deze vacature en wil jij ons team komen 
versterken, dan horen we graag van je.

Stuur je sollicitatie met CV naar:
info@notarisbladel.nl

of naar:

Notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek
Sniederslaan 158
5531 EN Bladel

EERSEL - Op zondag 14 mei organiseert 
Automobielclub Kempisch Klassiek (AKK) 
weer de Open Kempenrit. Een jaarlijks  
terugkerend evenement voor klassieke  
auto’s dat plaatsvindt op en rond de Markt 
in Eersel. Iedereen met een auto van 30 
jaar of ouder kan meedoen. 

Autoliefhebbers kunnen hun ogen uitkijken 
naar de vaak prachtig gerestaureerde klas-
siekers en een praatje maken met de eige-
naren die vol zitten met verhalen over de 
geschiedenis en de avonturen die ze hebben 
beleefd met hun oldtimer. Eventueel kan ook 
een rondje meegereden worden.

De Automobielclub Kempisch Klassiek is een 
vereniging van autoliefhebbers in de breedste 
zin van het woord. Van ervaren sleutelaars tot 
hobbyisten met een steeksleutel, van ‘Pietje 
Precies’ tot ‘Franse Slag’. Samen genieten ze 
van hun hobby en helpen ze elkaar vooruit. 
De Open Kempenrit is speciaal bedoeld voor 
iedereen die wil kennismaken met de club. 
Hierbij gaat het ook om contacten tussen 
liefhebbers en eigenaren van klassieke auto’s 
en oldtimers, het bewonderen van elkaars 
auto’s, het delen van de passie en het uitwis-
selen van ideeën en kennis met liefhebbers 

uit de wijde omtrek. Of het je nu met een oud 
Fiatje of een klassieke Ferrari komt; iedereen 
is welkom en gelijk.

De rit is niet lang (ca. 65 km) en vooral be-
doeld om het hele veld in beweging te zien. 
Het concours op de Markt in Eersel is er 
om de meest originele combinatie van auto 
en bijbehorende deelnemers te kiezen. Het 
gaat vooral om de happening, de prijzen zijn 
slechts bijzaak.

Het programma van de dag:
-  09.30-11.00 uur: aankomst, opstellen auto’s, 

inschrijven en bijkletsen
- 11.00 uur: welkomstwoord en start van de rit
- 13.00 uur: terug van de rit en opstellen auto’s
- 13.00-14.30 uur: lunch op de Markt
- 14.00 uur: muziek en concours
- 15.30 uur: prijsuitreiking en slotwoord
- 16.30 uur: afsluiting 

Deelnemers betalen bij de inschrijving op de 
Markt in Eersel € 20,- per persoon. Daarvoor 
krijgen ze koffie, routeboek en een lunch met 
een drankje in een van de restaurants op de 
Markt. Aanmelden kan bijvoorkeur per email 
aan  j.collette@iae.nl of eventueel op de dag 
zelf. Bellen met 06-15001100 kan ook.

Open Kempenrit 
van Automobielclub 
Kempisch Klassiek
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Supermega 
garagesale 

Hapert
HAPERT - Op zondag 4 juni hebben alle 
buurtverenigingen van Hapert de han-
den ineen geslagen en is er een super-
mega garagesale georganiseerd.

Garages en opritten worden omgeto-
verd tot plaatselijke mini-winkeltjes en 
zullen ervoor zorgen dat een bezoek 
aan Hapert die dag de moeite waard 
is. De garages zullen te herkennen zijn 
aan ballonnen en versieringen en bij 
alle deelnemers zullen plattegrondjes 
verkrijgbaar zijn. Kom gezellig langs op 
zondag 4 juni tussen 10.00 en 14.00 uur.

   

VACATURE
VRACHTWAGENCHAUFFEUR

/vacaturesVETEKA.NL
Zin in een nieuwe uitdaging? Solliciteer op:

• 4-daagse werkweek is mogelijk
• Elke avond op tijd weer thuis
• Collegiale werksfeer bij solide familiebedrijf
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

REUSEL - Heeft u altijd 
graag gedurende de zo-
mermaanden een balle-
tje willen slaan met uw 
familielid, vriend, vrien-
din, buurman of ken-
nis, dan is dit uw kans. 
Tennisverenging LTC de 

Kemphanen uit Reusel biedt een tennisa-
bonnement aan speciaal voor de zomer-
maanden.

Gedurende de periode 1 juni tot en met 31 
augustus kan men lid worden van onze ver-
eniging als ‘zomerlid’, en kan men vrijwel 
onbeperkt tennissen  op  onze 6 all-weather 
banen op sportpark Den Hoek. Tevens kan 
men gedurende deze periode deelnemen 
aan de interne  tennisactiviteiten  van onze 
vereniging. Het abonnement vervalt automa-
tisch op 1 september 2023. Men heeft tijdens 

deze zomerperiode met de tijdelijke ledenpas 
toegang tot het tennispaviljoen, kleedkamer-
voorzieningen en kan digitaal een tennisbaan 
reserveren via het KNLTB reserveringssys-
teem. Zomerleden dienen zich te houden aan 
de reglementen van  onze tennisvereniging. 
Prijzen zomerlidmaatschap (contributie via 
eenmalige automatische afschrijving): senior 
€ 35,00 en junior € 20,00  (t/m 17 jaar).
 
Extra zomertennislessen
Tevens bieden wij de mogelijkheid aan om 
het zomerabonnement te combineren met 
extra tennislessen onder leiding van onze 
tennisleraar Max van Dun. Voor € 60,00 kun je 
8 lessen volgen (op de zondagochtend) met 
een groepsgrootte op basis van  8 deelne-
mers. Voor meer informatie en aanmelden ga 
naar de website 

www.dekemphanen.nl/zomerlid-worden

Tennisvereniging LTC de Kemphanen 
biedt weer zomerlidmaatschap aan

EERSEL - Ben je op zoek naar 
een leuke en uitdagende ma-
nier om fit te blijven en jezelf 
uit te dagen? Dan is hardlopen 
iets voor jou! Het is niet alleen 
een leuke manier om actief te 

blijven, maar het heeft ook tal van voorde-
len voor je gezondheid en welzijn.

Hardlopen kan bijvoorbeeld helpen bij het 
verbeteren van je conditie en het versterken 
van je hart en longen. Het kan ook helpen 
bij het verlagen van het risico op chronische 
ziekten, zoals diabetes, obesitas en hartziek-
ten. Maar dat is niet alles! Hardlopen kan ook 
een positieve invloed hebben op je mentale 
gezondheid. Het kan je helpen bij het vermin-
deren van stress en angst, en kan bijdragen 
aan een verbeterde stemming en zelfbeeld.

Maar waar begin je als je net begint met hard-
lopen? Geen zorgen, Atletiekvereniging DES 
in Eersel is er voor jou. Onze ervaren trainers 
bieden trainingen en programma’s aan die 
zijn afgestemd op jouw niveau en doelen. 
Ze helpen je niet alleen met het ontwikkelen 
van de juiste techniek, maar ook met kracht-
training en andere belangrijke aspecten van 
hardlopen. Bovendien heb je bij Atletiekver-
eniging DES toegang tot een gezellige ge-
meenschap van mensen die net zo gepas-
sioneerd zijn over hardlopen als jij. Of je nu 
wilt trainen voor een grote wedstrijd, zoals de 
Tilburg Ten Miles of de Halve Marathon van 
Eindhoven, of gewoon voor de lol, bij ons zit 
je goed. En als klap op de vuurpijl organise-
ren we op 10 september onze eigen Parelrun 
vanaf de markt in Eersel. Het is de perfecte 
kans om te testen hoe ver je bent gekomen 
sinds je bent begonnen met trainen. Schrijf je 
nu in voor een gratis proefmaand via: 

www.avdes.nl

Start met hardlopen Niemand buitenspel 
bij HC Eersel!

EERSEL - Hockey is een echte familie-
sport. Het is een stoere, complete en 
uitdagende sport, waarbij je moet aan-
vallen en verdedigen met je team. Ben 
je groot of klein, op elk niveau kan er 
samen gehockeyt worden. Bij HC Eersel 
moet iedereen kunnen hockeyen.

Vanaf zaterdag 13 mei start HC Eersel 
met G-Hockey. Het G-Team is speciaal 
voor kinderen en jongeren tussen de 9 
en 18 jaar met een (licht) verstandelijke 
beperking, die niet rolstoel afhankelijk 
zijn. “Gewoon waar gewoon kan en aan-
gepast waar aangepast moet!”

Elke zaterdagochtend is er training van 
09.00 tot 10.00 uur. Het uitgangspunt van 
elke training is het speelplezier, lekker 
sportief bewegen en het teamgevoel. 
We starten elke training samen met de 
warmingup. Daarna werken we aan de 
hockeyvaardigheden; zoals verdedigen,  
aanvallen, samenspel en trucjes, net als 
de andere teams van HC Eersel. Aan het 
einde van de training spelen we nog on-
derling een partijtje. Dat is super leuk, 
want dan kun je meteen de technieken 
uitproberen die je hebt geleerd tijdens 
de training. Na de training gaan we 
samen ranja drinken in het clubhuis! 

Ben je ouder dan 18 jaar en wil je ook 
graag hockeyen, dan kan je ook contact 
met ons opnemen. Heb je zin om mee 
te komen hockeyen? Wil je je aanmelden 
voor 3 gratis proeftrainingen? Heb je nog 
vragen of wil je eens komen meetrainen? 
Stuur dan een bericht naar ghockey@
hceersel.nl
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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!

HAAL DE ZOMER IN HUIS 
EN HOUD DE INSECTEN BUITEN

BESTEL TIJDIG UW INSECTENWERING!

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

GRATIS GEMETEN EN GEPLAATST

•  INZETHORREN  •  ROLHORREN  •
•  PLISSÉ HORDEUREN  •

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

HEEFT U SLECHTE FM ONTVANGST??

WIJ HEBBEN DRAAGBARE RADIO’S MET DAB+ 
DIGITALE RADIO VOOR EEN PERFECT ONTVANGST.

Tevens diverse HI-FI sets 
natuurlijk ook met 

DAB+ en bluetooth.
Loop eens binnen voor 

de mogelijkheden 
die wij u kunnen bieden.

Gratis rolluik
Bij aankoop

van een dakkapel
in mei 2023

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

LAGE MIERDE - Het is weer bijna zover! 
Van dinsdag 23 t/m vrijdag 26 mei vindt 
weer de Avond4daagse van Lage Mierde 
plaats. 

Zoals altijd hebben we weer hele mooie rou-
tes van 5 en 10 km uitgezet. De wandelingen 
starten elke dag tussen 18.00 en 19.00 uur bij 
gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6. De 
starttijden op vrijdag zullen wat anders zijn, 
zodat we zo veel mogelijk gezamenlijk aanko-
men bij de intocht op de speelweide.

Deelname kost € 6,00 per persoon voor het 
lopen van 3 of 4 avonden. Het is ook mogelijk 
om slechts 1 of 2 dagen mee te lopen. De kos-
ten bedragen dan € 2,50 per dag. U ontvangt 
in dat geval overigens geen medaille.

Om de wachttijden bij het inschrijven te 
verkorten is het mogelijk om vooraf al in te 
schrijven via denoverschot.nl/avond4daagse. 
Uiteraard is inschrijving ook mogelijk bij de 
start van de Avond4daagse in De Ster. Voor 
informatie: Buurtvereniging D’n Overschot 
via mail@denoverschot.nl. Graag tot ziens op 
23 t/m 26 mei!

Avond4daagse 
Lage Mierde
Dinsdag 23 t/m vrijdag 26 mei

Jumbo Hapert, Bladel 
en Reusel in actie voor 

Voedselbank Bladel
Inzameling in nagedachtenis aan Elisabeth 

die zich inzette voor de behoeftigen

REGIO - Op zaterdag 20 mei vindt er een inzamelingsactie plaats voor Voedselbank 
Bladel bij Jumbo Hapert en Jumbo Bladel. Stichting Cultuur Casteren, verantwoor-
delijk voor de productie ‘Elisabeth, De Rebelse Roos’, zal samen met Voedselbank 
Bladel tussen 10.00 en 15.00 uur aanwezig zijn om giften van de bezoekers van de 
Jumbo in te zamelen. 

Initiatiefnemer Dick van Gerwen van Jumbo Hapert: “Het openluchtspektakel ‘Elisabeth, 
De Rebelse Roos’ sprak me niet alleen als muzikant en muziekliefhebber aan; de brug 
naar het heden van dit 13e eeuwse verhaal in de vorm van partnership met Voedselbank 
Bladel, feitelijk de Elisabeth van nu, maakt het echt bijzonder. Daarom heb ik het initia-
tief genomen om deze actie met zijn drieën op te zetten en ook mijn collega-Jumbo’s in 
Bladel en Reusel hierop aan te haken.” Resi Verstijnen van Voedselbank Bladel voegt toe: 
“Voedselbank Bladel draagt dit initiatief een warm hart toe. Steun is hard nodig, het aan-
tal cliënten van de Voedselbank neemt helaas nog steeds toe. Alleen al in het afgelopen 
jaar zien we een stijging van 50%. Jumbo Reusel wilde ook graag deelnemen maar gezien 
het feit dat deze locatie van Jumbo recent al een inzameling heeft gefaciliteerd, hebben 
we daar als Voedselbank van afgezien. We willen de klanten niet overvragen.” Tijdens de 
inzamelingsactie zal Elisabeth of één van haar tijdsgenoten aanwezig zijn. We hopen dat 
alle bezoekers van de Jumbo een steentje bij willen dragen. De Voedselbank is met name 
op zoek naar lang houdbare levensmiddelen, zoals ontbijtproducten, vlees en vis in blik, 
zonnebloemolie, houdbare melk, rijst en pasta. Bij het inzamelpunt in de supermarkten 
komt een wensboom te staan, waar gulle gevers een kaartje aan mogen hangen wie ze 
twee kaartjes gunnen voor de voorstelling van ‘De Rebelse Roos’.

‘Elisabeth, De Rebelse Roos’ is een productie van Stichting Cultuur Casteren. Opvoerin-
gen van dit openluchtspektakel zijn op vrijdag 23 juni, zaterdag 24 juni, zondag 25 juni, 
vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli en zondag 2 juli op locatie in Casteren. Nieuwsgierig gewor-
den? Neem dan een kijkje op: 

www.derebelseroos.nl

Op 5 mei heeft 
de laatste activi-
teit in Cultureel 
Centrum De Kei 
plaatsgevonden 
en afgelopen 

week verhuisden de gebruikers van De Kei 
naar het gemeentehuis. 

Binnenkort wordt gestart met de sloop. De 
directe omgeving (Kerkplein en De Lend) zal 
door de aannemer worden afgezet. De af-
zettingen en de invloed voor weggebruikers 
worden zo snel mogelijk bekendgemaakt. 
Voor meer informatie over de ontwikkelingen 
kun je kijken op 

https://www.reuseldemierden.nl/
ontwikkelingen-de-kei

Gebruikers De Kei verhuizen 
naar gemeentehuis
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 5

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

#3

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

2 3 1 8 6
9 7 8 4 2

9 2 2 7
1 5 4 9 8 7

5 1 6
6 3

3 2 4
1 8

5 4 3
8 7 3 4 8 1

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

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

8 5 6 7 6 8 2
6 4 7 8 5 7

 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
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 19

If you are given a clearly defined R&
D

 goal and a definite am
ount of m

oney
w

hich has been calculated to be necessary for the com
pletion of the task, one

cannot predict if and w
hen the goal w

ill be reached.

1 3 8 4 7
1

3 1 7 6
6 2 5 4

1 9 3 2 5 7
5 6 9 8

9 5 3 2
2
8 3 7 9 4

De winnaar van vorige week is: 

Gustaaf van Uythoven  
uit Hapert

met de oplossing: 
‘Als een kip zonder kop’

Gustaaf heeft een PC55-pakket gewonnen 

bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 19

H
istory has the relation to truth that theology has to

religion -- i.e. none to speak of.
-- Lazarus Long

6 4 7 3
4 6

1 8
6 7 8

9 6
2 9 5

5 2
9 1
3 7 2 8

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #20

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

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

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

www.puzzelpro.nl©

ADEQUAAT
APART
AZUUR
BAHCO
BERIN
BORST

CEMENT

CINEAST
DIAMANT

DIEET
GRETIG
HOOGST

KNOKPLOEG
KOBALT

KOOPADVIES
KRUIK

LEEMGROEVE
LEXICON
MAAIEN

MUZIEKBOEK
NOODGANG

OMSLAG
PEKINEES

PENETREREN
PLAAGSTOOT
PLANKTON

PLATTELAND
PROMILLE

RASTA
ROCKBAND

ROEST
SALTO

SPRINT
STAMPEN
TAAIHEID

TANGA
TYPEN
VAART
VADER

WARRELEN
WEKKER
WELIG

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Beestachtig • Oplossing: Als een kip zonder kop • Antwoorden: A: Zo trots als een pauw – 
B: Uitgelegd – C: Hamsterweken – D: Burgers Zoo – E: Parelhoen – F: Pony – G: Kudde – H: Politiehond – 
I: Wespentaille – J: Opgeblazen kikker – K: Bot vangen – L: Strontvlieg – M: Lokeend – N: Reebok – 
O: Kikkerbillen – P: Hondenkarakter – Q: Windhond – R: Bij de pinken

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

Woordzoeker

VikingenVikingen
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Diana
Stoel 
In microvezel 
of velvet

Lea
Hoekbank 
In 4 kleuren
snel leverbaar
links / rechts

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Liva 
Fauteuil

draaibaar

Splash
Stoel

luxor stof 119
99

Don
Stoel

adore stof
draaibaar

Eva 
eetkamerstoel 

stof boucle
in 3 kleuren

nu

119

299
279

1499
999

1299
1199

New York 
Vakkenkast
Supreme 
XXL

Mango
tafel rond

incl. spinpoot

op=op

369
189

169
129

Lea

Elegance
tafel incl. spinpoot

Deens ovaal

Ø110cm 329
Ø120cm 349
Ø130cm 369
Ø140cm 399
Ø150cm 429

200x100 
939

599
240x110 

1099
669

Spring Deals

Akties  geldig t/m 31 mei 2023 

149
99vanaf

329

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

HEMELVAART
OPEN
12:00-17:00

BUITENgeWOON

Spring Deals

HEMELVAART
OPEN
12:00-17:00

Omdat ik een hele bloemkool geraspt in de 
risotto mee gegaard had, bleef er nog aanzienlijk
wat risotto over. Hier heb ik met de toevoeging 
van wat extra kaas de risotto bitterballen van 
gemaakt.

Echt een aanrader om ook een keertje te doen. 
Bruin fruit, maar dan anders…

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

Risotto bitterballen

Ingrediënten
•  200 gr risotto rijst
•  ½ bloemkool
•  1 ui
•  2 el olijfolie
•  750 ml groentebouillon
•  100 gr ricotta
•  250 gr pittig geraspte kaas
•  Paneermeel
•  2 eieren – scheutje melk
•  Panko paneermeel

•  ½ bloemkool
•  1 ui
•  2 el olijfolie
•  750 ml groentebouillon
•  100 gr ricotta
•  250 gr pittig geraspte kaas
•  Paneermeel
•  2 eieren – scheutje melk
•  Panko paneermeel

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

Bereiding
Rasp de bloemkool en snipper de ui. Bak de ui aan in 2 el olijfolie in een hapjespan. Wanneer de ui glazig is voeg je de rijst toe, roer deze 
om met een houten lepel tot de rijst glanst en schep er dan de geraspte bloemkool bij. Roer even goed door en giet er zoveel bouillon bij 
dat het geheel onder staat. Breng aan de kook en laat dit op laag vuur garen. Dit duurt ongeveer 20-30 minuten. Roer het een aantal keer 
door met de lepel.  Wanneer het vocht opgenomen is, maar de rijst en bloemkool nog niet gaar voeg dan nog wat extra bouillon of water 
bij. Op het laatst roer je de ricotta en geraspte kaas erdoor en laat dit smelten. Laat de risotto nu goed koud worden. Zet drie kommen klaar 
– 1 met het paneermeel – 1 met de geklutste eieren met de melk en 1 met de panko. Rol nu balletjes ter grote van een pingpong bal, bedek 
deze eerste met het paneermeel, rol dan door de eieren en als laatste door de panko. Verhit de frituurpan op 175°C en bak ze met niet te veel te 
gelijk in 4-6 minuten goudbruin. Je kan ze nu meteen eten of bewaar ze afgekoeld in de koelkast (max. 3 dagen) of diepvries. Ontdooit kunnen 
ze opgewarmd worden in de oven bij 170 graden ± 10 minuten. Wanneer je er wat truff elmayonaise bij serveert heb een superluxe hapje.

Ook voor een origineel Moederdag cadeau 
ben je bij Visit aan het juiste adres!

Daar hebben ze dat speciale 
lokale Moederdag cadeau om
moeders, grootmoeders en
schoonmoeders in het 
zonnetje zetten.

Iets van lekkere chocolade, 
Brainport, Nipperke, een 
behaaglijke sweater of een 
nieuwe wandel- of fietskaart, 
of misschien toch een Snoeperke 
met 12 heerlijke gerechtjes om
samen een gezellig dagje uit te 
beleven?

Kun je geen keuze maken dan is er 
uiteraard nog altijd een cadeaubon waarmee ze zichzelf iets leuks cadeau kan doen. 
Bij Visit Bladel of Visit Reusel-De Mierden (nieuwe locatie in de bibliotheek/gemeente-
huis Reusel) pakken we het natuurlijk ook nog feestelijk voor je in. Keuze genoeg dus 
voor juist dàt speciale Moederdag cadeau! 

Laat haar weten hoeveel ze voor je betekent en verwarm haar hart met een cadeau en 
de extra aandacht op deze dag.

Wil je deze speciale dag wat actiever doorbrengen?
Kijk op onze websites voor leuke fiets- en wandeltochten. Wat dacht je van de 
wandeling ‘de Witte Vos’ ontdekroute speciaal voor kinderen, 2,7 km, start bij 
OutdoorPark Reusel, waar je onderweg diverse leuke speelelementen tegenkomt. 
Of het kabouterkoning Kyriëpad in Hoogeloon, ook hier zullen de kids zich prima 
vermaken!

Kortom alles voor een gezellige dag met elkaar, maak herinneringen samen!
Alle moeders alvast een hele fijne Moederdag toegewenst!

Team Visit Bladel 
Visit Reusel-De Mierden

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

BERGEIJK - IVN-gidsen nemen u graag op 
zondag 21 mei, van 13.30 tot circa 15.30 uur, 
mee langs hele speciale bomen in Bergeijk. 
Het vertrekpunt is de Markt Hof (kiosk) in 
Bergeijk en de route zal ongeveer 3,5 km 
lang zijn.

De gidsen gaan u vertellen over de bijzonde-
re bomen in het centrum van dit dorp. Niet 
voor niets heeft de dorpsnaam het woord 
‘Eijk’ in zich. Laat u meevoeren door de gid-

sen en verwonder u over de schoonheid van 
onze bomen. Misschien bent u er al honderd 
keer langsgereden, maar zijn de bomen u nog 
nooit opgevallen. IVN Bergeijk-Eersel wenst 
u heel veel wandelplezier. Aanmelden is niet 
nodig, maar kom op tijd.

Lengte: circa 3,5 km. Locatie: tegenover 
Bruna Bergeijk, Hof 19 in Bergeijk. Voor meer 
info: Koos Slenders, tel. 06-53628925 of mail: 
info.ivnbe@gmail.com

Zondag 21 mei speciale 
bomen-wandeling
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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!

VAKGARAGE
MINK

A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

Vertrouwd dichtbij

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Voor reparatie, onderhoud & APKVoor reparatie, onderhoud & APK

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

OOK VOOR

ELEKTISCH RIJDEN

                           Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394

              www.autocarejanvanrooy.nl
CITROEN  BERLINGO  1.4I  5 DRS ROOD 2008 POA
CITROEN  BERLINGO   1.4I VAN WIT 2007 POA
CITROEN  C3  1.4I  5 DRS. ZILVER 2002 POA
DAIHATSU  SIRION   5DRS. BLAUW 2008 1950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS.  ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AIRCO ZWART 2009 3950
PEUGEOT  107  5 DRS ROOD 2011 POA
SUZUKI  SWIFT 1.3I   3 DRS. ROOD 2007 3850    
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Markt 4

TIN SIGNS

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

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.

Plantjes-
verkoop 
voor een 
goed doel!

T.  06-54940981
E.  info@deleesttegels.nl
W. www.deleesttegels.nl
Showroombezoek/Bleijenhoek 48 

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

ZATERDAG 20 MEI

VOGELBEURS
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00. U kunt vogels
kopen en verkopen. Meerdere handelaren 
zijn er aanwezig. Ook vogelbenodigdheden!

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.

ZONDAG 4 JUNI

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

HOOGE MIERDSE MUZIEKMIDDAG
Locatie: Boscafé Krek Wak Wou, 
Weeldsedijk 2, Hooge Mierde.
Aanvang: 14.00 uur. Gratis entree.
Met Joke van Wanrooy, Hilde van Gompel en
als rode draad Willton.

ZA. 17 T/M DI. 20 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: grasveld bij de molen in Hapert.

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.

ZA. 24 T/M DI. 27 JUNI

KERMIS HOOGELOON
Locatie: centrum Hoogeloon.

ZONDAG 2 JULI

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

ZATERDAG 8 JULI

VESSEMS ZOMERFEST
Locatie: kermisterrein centrum, Vessem.
Aanvang: 14.00 uur. Gratis entree.

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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Wij zijn open op:Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

Ook op afspraak mogelijk! 
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP  Reusel
www.stoelenbroertjes.nlStoelenbroertjes

OOK RUIME KEUZE IN TAFELS: EIKEN EN MANGO! 
RECHT, BOOMSTAM, ROND, OVAAL & DEENS OVAAL

Ronde eettafel
120 cm van € 950,-

NU € 899,-

Rechte eettafel
140x100 cm van € 799,-

NU € 735,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 119-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
140cm NU € 950,-
  

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
180x100cm NU € 885,-
200x100cm NU € 930,-
220x100cm NU € 965,-
240x100cm NU € 995,-

260x100cm NU € 1040,-
280x100cm NU € 1085,-

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!

Door Renate Mattijssen

REGIO - Vrijwilligers, de samenleving 
draait erop. Dat weten ze bij de Zonne-
bloem maar al te goed. Gelukkig zetten 
veel vrijwilligers zich wekelijks, soms zelfs 
dagelijks in om hun medemens te bezoe-
ken, met ze op vakantie te gaan en ge-
woon, door er voor ze te zijn. Vrijwilligers 
zijn er nooit genoeg, ook dat weten ze bij 
de Zonnebloem. PC55 ging in gesprek met 
regiovoorzitter Johan van Dommelen en 
verenigingsconsulent Lidia Riezebos.

Verbinding met de samenleving
De Zonnebloem is een landelijke organisatie 
met vertakkingen door het hele land. “Juist 
die afdelingen per gemeente of soms zelfs 
per dorp, zijn zó ontzettend belangrijk”, meldt 
Lidia. “Zij kennen de mensen, de doelgroep. Zij 
hebben de verbinding met de samenleving en 
weten de weg. Vanuit de landelijke en de re-
gionale organisatie faciliteren we workshops 
en cursussen om de vrijwilligers betrokken en 
enthousiast te houden. Het uitvoerend werk, 
het bezoeken van de mensen in een kwetsba-
re positie wordt gedaan door de afdelingen en 
daar zijn we ontzettend blij mee.”

Leeftijd speelt geen rol
Johan wil graag de doelgroep nog eens goed 
benoemen. “Minder valide mensen die enige 
vorm van eenzaamheid ervaren, daar komt 
het in het kort op neer”, legt hij uit. “Leeftijd 
speelt geen rol, al heerst het beeld dat we er 
alleen voor ouderen zouden zijn. Onterecht 
dus.” 

Hij is als voorzitter van de regionale afdeling 
verantwoordelijk voor de voortgang van de 
afdelingen. “Het mooie is dat de lokale af-
delingen helemaal autonoom zijn als het op 
het organiseren van activiteiten aankomt. 
Wij faciliteren waar het kan, maar we be-
moeien ons niet met de inhoud. Wat we nog 
zouden willen stimuleren is dat er nog meer 
samenwerking wordt opgezocht met andere 
lokale organisaties. Het kan prima samen 
als een Seniorenvereniging samen met de 
Zonnebloem activiteiten zou oppakken. Of 
een andere maatschappelijke organisatie 
die nu misschien activiteiten moet laten val-
len omdat er net iets te weinig animo is. Mijn 
advies: zoek elkaar op, verbind en geniet 
samen. Van samenwerking wordt je sterker 
en je hoeft het niet als concurrentie te zien.”

Hoe blijven we toekomstbestendig?
Het bestuur buigt zich momenteel over de 
vraag hoe de Zonnebloem toekomstbesten-
dig kan blijven. Lidia: “We moeten altijd voor-
uit blijven denken. Wat nu bij ons als organi-
satie past, hoeft dat over vijf jaar niet meer 
te doen. Onze doelgroep en daarmee de in-
teresses veranderen. Het is zaak dat we altijd 
blijven inspringen op de vraag en de behoef-
te. Oók op de vraag van de vrijwilligers, uiter-
aard. Je kunt nog zoveel doelgroep hebben, 
als je niemand hebt die het uit kan voeren, is 
er geen actie.” Op dit moment is de Zonne-
bloem op zoek naar bestuurders, op elk ni-
veau. Johan: “Zowel in het regionaal bestuur 
als bij de lokale afdelingen zoeken we naar 
mensen. In het regionaal bestuur ligt de taak 
vooral in het besturen, houden we ons bijna 
niet bezig met de organisatie van activiteiten. 
Op de feestelijke middagen na, die we drie 
keer in de twee jaar organiseren.”

Er móeten mensen bij
Op lokaal niveau is de nood het hoogst. 
Johan: “Daar móeten echt mensen bij anders 
komt het voortbestaan in het nauw. We zoe-
ken mensen die er voldoening uit halen om 
hun vrije tijd zinvol in te vullen met bezoekjes 
of wandelingen met mensen met een licha-
melijke beperking die moeilijk de deur uit 
komen. Je mag zelf bepalen hoe je die tijd 
invult. Wil je wekelijks met een deelnemer af-
spreken om koff ie te drinken, eens per twee 
of drie weken? Dat bepaal je als vrijwilliger in 
overleg met je deelnemer. De functie is abso-
luut niet aan leeftijd gebonden. Een twintiger 
mag zich aanmelden, net zo goed als iemand 
die net met pensioen is en nu meer tijd heeft. 
Het gaat erom dat je je lekker voelt bij je vrij-
willigerswerk.”

Voldoening halen uit een glimlach
De absolute meerwaarde van vrijwilliger zijn 
bij de Zonnebloem kan Lidia wel omschrij-
ven: “De voldoening die de glimlach op het 
gezicht van de gast geeft is onbetaalbaar, 
dat horen we van al onze vrijwilligers. Je kunt 
echt het verschil maken door met iemand 
een kopje koff ie te drinken. Eenzaamheid zie 
je niet, maar het is er wel. Als iemand gezien 
en gehoord wordt door een vrijwilliger, levert 
dat zo’n goed gevoel op.” Een vrijwilliger die 
een beetje kan netwerken en niet bang is om 
de samenwerking op te zoeken, is helemaal 
goud voor de Zonnebloem. Dat zijn de krach-
ten waarop de organisatie groot is geworden.”

Meld je aan
Volgend jaar wordt de Zonnebloem 75 jaar, 
reden voor een feestje. Johan: “Daar wordt nu 
al over gebrainstormd. Het moet een gewel-
dig feest worden voor al onze betrokkenen, 
de vrijwilligers en de gasten. Of we dat heel 
groot, landelijk, gaan aanpakken of juist klei-
ner, lokaal, is nog niet zeker, maar we gáán 

het vieren.” Denk je dat het werk bij de Zon-
nebloem iets voor je is? Wil je aansluiten bij 
een lokale afdeling of heb je zin in een be-
stuursfunctie op regionaal niveau? Meld je bij 
Lidia via lidia.riezebos@zonnebloem.nl. Meer 
info: 

www.zonnebloem.nl

Voldoening halen uit elke glimlach
De Zonnebloem zoekt vrijwilligers en bestuurders

Het bestuur buigt zich momenteel over de vraag hoe de Zonnebloem toekomstbestendig kan blijven. Lidia: “We moeten 
altijd vooruit blijven denken. Wat nu bij ons als organisatie past, hoeft dat over vijf jaar niet meer te doen. Onze doel-
groep en daarmee de interesses veranderen. Het is zaak dat we altijd blijven inspringen op de vraag en de behoefte. 
Oók op de vraag van de vrijwilligers, uiteraard. Je kunt nog zoveel doelgroep hebben, als je niemand hebt die het uit 
kan voeren, is er geen actie.”
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inschrijvingen gebruik sporthallen X-Sport Bladel 
en Eureka Hapert seizoen 2023-2024

Aanvragen 
leerlingenvervoer 
schooljaar 2023-2024
Als je voor je kind voor het komende 
schooljaar (2023-2024) een aanvraag wilt 
indienen voor leerlingenvervoer, dan is het 
belangrijk dat je deze aanvraag vóór 1 juni 
2023 indient bij de gemeente Bladel. 

Het aanvraagformulier kun je downloaden op de 
website www.bladel.nl: leerlingenvervoer. Tevens kun 
je, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, 
het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de 
gemeente Bladel. Indien je het aanvraagformulier 
vóór 1 juni indient, dan vindt besluitvorming tijdig 
plaats voor het daaropvolgende schooljaar. Indien 
dit door omstandigheden later gebeurt, ontvang je 
uiterlijk binnen 8 weken besluit over het 
leerlingenvervoer. 

Voor vragen over het leerlingenvervoer kun je 
contact opnemen met mevrouw M. Tijssen of 
mevrouw M.Mastwijk of per e-mail: 
leerlingenvervoer@bladel.nl.

Foto: Imca van de Weem

Ook komend seizoen worden er binnen onze 
gemeente weer ruimten in de sporthallen X-Sport 
te Bladel en Eureka te Hapert beschikbaar gesteld 
ten behoeve van de binnensport.

Belangstellenden kunnen zich, via een inschrijfformulier 
dat te vinden is op de website van de gemeente Bladel, 
aanmelden. Het kan hierbij gaan om een vast 
verenigingsuur gedurende het hele seizoen of voor 
incidenteel gebruik. Er kan daarnaast voor zowel 
doordeweeks gebruik (trainingen) als weekend gebruik 
(wedstrijden) ingeschreven worden. Alle inschrijvingen 
dienen 16 juni a.s. binnen te zijn bij de gemeente. 

De sporthallen zijn beschikbaar in het aankomende 
seizoen van 28 augustus 2023 tot en met 5 juli 2024, 
uitgezonderd van een aantal feestdagen. Deze 

feestdagen en de tarieven voor 2023 zijn te vinden op 
de website van de gemeente Bladel.

Voor het huren van een ruimte in de sporthal X-Sport te 
Bladel en/of Eureka te Hapert gelden bepaalde 
gebruiksvoorwaarden waaraan iedereen zich dient te 
houden. Ook zijn er toewijzingscriteria en op basis 
daarvan worden de verenigingen ingedeeld. Net zoals 
de andere formulieren zijn deze gebruiksvoorwaarden 
en toewijzingscriteria ook terug te vinden op de website 
van de gemeente Bladel.  

Wil je meer informatie over de mogelijkheden, dan kun 
je contact opnemen met Niek van Boekel, afdeling 
Ontwikkeling (telefoon 0497 361 636 of 
n.vanboekel@bladel.nl).

Wandelen met de hond? Houd hem aangelijnd!
Net zoals in alle andere gemeenten heeft de 
gemeente Bladel ook veel bewoners die in het 
bezit zijn van een hond. Het is vanzelfsprekend 
dat deze dieren hun beweging nodig hebben en 
hun behoefte moeten doen. Binnen de 
gemeente Bladel geldt dat honden, zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom en ook in 
de natuurgebieden, aangelijnd moeten zijn. 

Helaas wordt met regelmaat geconstateerd dat 
honden niet aangelijnd zijn en dat de uitwerpselen 
niet opgeruimd worden. Dit leidt tot ergernis bij 
andere wandelaars en gebruikers van de openbare 
ruimte. Met name voor de mensen van KempenPlus 
die werkzaam zijn in de groenvoorziening, maar ook 
voor spelende kinderen is het erg onhygiënisch als ze 
hondenpoep tegenkomen op het gras en in het 
plantsoen.

Een boete voor het lopen met een niet-aangelijnde 
hond bedraagt € 99,-. Dit geldt ook voor het niet 
opruimen van de uitwerpselen. Als een hond achter 
het wild aanzit, kan de boete oplopen tot € 400,-.

Losloopgebied
In de gemeente Bladel is er één gebied aangewezen 
waar honden los mogen lopen. Dit gebied is gelegen 
aan de Pals, achter recreatiepark het Vennenbos. Voor 
meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/kempen/
Toegankelijkheid. 

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
Donderdag 18 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Hemelvaartsdag en vrijdag 19 mei in 
verband met een collectieve vrije dag.

Tentoonstelling Toen en Nu
In de hal van het gemeentehuis van Bladel is een 
aantal foto’s uit de serie ‘Toen en Nu’ te zien. De 
serie werd gemaakt in 2022 naar aanleiding van 
het 25-jarig jubileum van de huidige gemeente 
Bladel en werd samengesteld door Heemkunde-
kring Pladella Villa. De foto’s werden eerder 
tentoongesteld in de Heemkamer van 
Pladella Villa.

Deze serie duo-foto’s is samengesteld met foto’s uit de 
archieven van Pladella Villa. Vanaf de plek waar de 
foto’s destijds gemaakt werden, zijn nieuwe foto’s 
gemaakt, met de situatie van nu. Deze foto’s zijn boven 
elkaar tentoongesteld, zodat het verschil tussen toen en 
nu duidelijk te zien is. Soms herkenbaar, soms 
nauwelijks of niet herkenbaar. De foto’s hebben 
betrekking op alle kerkdorpen van de gemeente Bladel. 

Naast de foto’s is er een opengewerkte maquette van 
een typische Brabantse langgevelboerderij tentoon 
gesteld.
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Foto: Imca van de Weem

Foto: Imca van de Weem

Wil je je eigen, schone en betaalbare energie 
opwekken, maar weet je niet goed waar je moet 
beginnen? Of wil je graag energie besparen, maar 
weet je niet goed hoe je dat het beste kunt doen? 
Neem contact op met Kempenenergie! 
KempenEnergie is een vereniging die hulp biedt 
aan inwoners en bedrijven uit de Kempen die 
energie willen besparen of die hun energie zelf en 
duurzaam willen opwekken. 

Wat doet KempenEnergie?
Kempenenergie heeft verschillende diensten opgezet om 
inwoners te helpen. Sommige hiervan zijn beschikbaar 
voor iedereen, andere diensten zijn enkel beschikbaar 
voor leden. Enkele voorbeelden van diensten die de 
organisatie aanbiedt, zijn:
•  KempenEnergie heeft elke zaterdagochtend een 

energieloket in de bibliotheek in Bladel. Zie je door het 
bos van energiebesparende maatregelen en 
mogelijkheden de bomen niet meer? KempenEnergie 
kan inzicht geven in welke mogelijkheden voor jouw 
woonsituatie het beste zijn.

•  De energievereniging voert energiescans uit bij 
mensen thuis. Ze nemen hierbij de woning onder de 
loep en geven aan waar de bewoner maatregelen kan 
nemen voor energiebesparing of verduurzaming. 

•  KempenEnergie heeft een maandelijkse nieuwsbrief 
voor leden en belangstellenden. Iedereen kan zich via 
de website van KempenEnergie aanmelden voor de 
nieuwsbrief. 

•  De vereniging organiseert online workshops waar 
wordt ingegaan op onderwerpen zoals isolatie en 
ventilatie, warmtepompen, zonnepanelen of het 
gebruik van een deelauto.

Meer informatie
Ben je benieuwd hoe KempenEnergie jou kan helpen? 
Wil je lid worden? Of wil je helpen als vrijwilliger? 
Bekijk de website, ga langs bij het energieloket of neem 
contact met ze op via mail (info@kempenenergie.nl). 
Meer informatie: www.kempenenergie.nl. 

Energietransitie
Gemeente Bladel is samen met KempenEnergie bezig 
om de energietransitie meer bekend te maken bij 
inwoners en bedrijven in de Kempengemeenten. De 
energietransitie is de overgang van het gebruik van 
stroom uit fossiele brandstoffen (zoals gas of steenkool) 
naar het gebruik van groene stroom (zoals 
zonnepanelen). Groene stroom wordt in de toekomst 
steeds belangrijker, ook voor onze inwoners en 
bedrijven. KempenEnergie kan helpen om deze overgang 
makkelijker te maken.

Asfaltonderhoud 
gemeente Bladel 2023
Aannemersbedrijf KWS uit Eindhoven zal op 
dinsdag 23 mei en woensdag 24 mei en maandag 
12 juni 2023 op de volgende wegen 
asfaltreparaties uitvoeren:
•  Fons van der Heijdenstraat Netersel (buiten de 

bebouwde kom)
• Schipstaarten Netersel
• Heistraat Casteren
• Hoogeind Casteren
• Wagenbroeken Casteren
• Dominépad Hoogeloon
• Groot Akker Hoogeloon
• Busvelden Hoogeloon
• Molenweg Hoogeloon
• De Koebosakkers Hoogeloon
• Heieind – IR Mettropweg Hoogeloon
• Sniederslaan Bladel
• Het Bosch Bladel (zijstraat)
• Troprijt Bladel

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst een 
week voorafgaand aan het werk waarop wordt 
aangeven welke dag(en) de weg wordt afgesloten. 
Ook de omleidingsroute wordt ter plaatse 
aangegeven. De bewoners aan het wegvak waar 
het onderhoud op gaat plaatsvinden krijgen een 
bewonersbrief.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

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

Casteren
•       Driehuis 7, plaatsen van 18 zonnepanelen. 

Datum besluit: 1-5-2023.

Bladel
•       Eikenbos 14, aanleggen van een nieuwe inrit. 

Datum besluit: 1-5-2023;

•       Bleijenhoek 65, uitbreiden van een woning. 
Datum besluit: 3-5-2023;

•       Schepenstraat 7, uitbouwen aan de voorzijde van 
de woning en het aanbrengen van een wijziging 
in de constructie aan de achterzijde. Datum 
besluit: 1-5-2023;

•       hofje aan achterzijde van de Jacob Meijerweg 
huisnummer 14 t/m 20, verwijderen van 
3 moeraseiken. Datum besluit: 3-5-2023.

Hapert
•       Handelsweg 1, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het plaatsen van een tijdelijke loods. Datum 
besluit: 3-5-2023;

•       Sportpark De Lemelvelden, kappen van een 
zomereik. Datum besluit: 3-5-2023;

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 21, aanpassen van de 

voorgevel.

Bladel
•       Leemskuilen 22, tijdelijk bewonen garage. 

Hapert
•       Venbroek 34, bouw schuur met overkapping;
•       Molenvelden 11, aanvraag erfafscheiding;
•       De Wijer 11, woningsplitsing.

Vergunning APV-bijzondere wet

Bladel
•       Particulier terrein in de open lucht, organiseren 

van KempenPlustival op 23 juni. Datum besluit: 
1-5-2023.

Hapert
•       bij de parkeerplaats Mira, plaatsen van een 

container en groencontainer van 25 augustus t/m 
4 oktober. Datum besluit: 1-5-2023.

Verleende alcoholvergunning

Bladel
•       Markt 35, aanvraag alcoholwetvergunning. 

Datum besluit: 1-5-2023.

Verleende exploitatievergunning
Bladel
•       Markt 35, exploitatievergunning. Datum besluit: 

1-5-2023.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethoudersOpenbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethoudersOpenbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethoudersOpenbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethoudersOpenbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethoudersOpenbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 25 april 2023 de volgende besluiten 
genomen:

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 
Bladel
1. Vastgesteld;

2.  De leidraad invordering gemeentelijke belastingen 
2015 wordt ingetrokken.

Raadsmededeling: Voortgangsrapportage GRP 
2021-2025 en Uitvoeringsagenda 
Klimaatadaptatie 2022-2026
De raad wordt geïnformeerd. 

Concept programmabegroting 2024 en 1e 
begrotingswijziging 2023 GGD Brabant-Zuidoost
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de 
concept programmabegroting 2023 van de GGD 
Brabant-Zuidoost en geen zienswijze aan te bieden.
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Netersel
•       Polderdijk 9, plaatsen propaantank.

Gewijzigde vaststelling 
wijzigingsplan “Dominépad 7 
Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het wijzigingsplan “Dominépad 7 
Hoogeloon” gewijzigd is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de 
vormverandering van het bouwvlak. Het is gelegen op 
Dominépad 7, 5528 NC Hoogeloon. Het bestaat uit 
een toelichting, planregels en verbeelding.

Ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan zijn een 
aantal wijzigingen aangebracht. 

Belangrijke wijzigingen zijn: 
•  er is een differentiatievlak van maximaal 0,5 hectare 

voor opslag ruwvoer toegevoegd. Dit is zowel in de 

toelichting, als in de bijlage bij de regels en op de 
verbeelding gewijzigd. 

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan met 
bijbehorende stukken ligt van 12 mei 2023 t/m 
donderdag 22 juni 2023 ter inzage bij het KCC. Je kunt 
de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/
bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college 
kenbaar te maken;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt 
ingesteld tegen wijzigingen die het college bij de 
vaststelling van het plan heeft aangebracht in het 
plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 22 juni 2023. 
Het beroepschrift moet je sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag).

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 
23 juni 2023. Het instellen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op. Degene die beroep 
heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State om 
voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet 
in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit wijzigingsplan kunt je 
contact opnemen met mevrouw M. de Bont van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).

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. Herinrichting Oude Provincialeweg Hapert week 15-2023 t/m week 52-2023 Uitvoering: Heijmans Infra  (Eindhoven)
5. Asfaltonderhoud diverse locaties gemeente Bladel   week 22-2023 plaatselijke asfaltreparaties KWS Infra (Eindhoven)
    week 28-2023 aanbrengen slijtlagen

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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Hét notariskantoor van de Kempen voor ondernemers,
nalatenschappen familierecht & estate planning!

Bespaar geld én 
voorkom familieleed 
met een goed 
testament!
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De grootste voordelen van een testament
 Bespaar op de erfbelasting

 Benoem een of meer executeurs
 die de nalatenschap regelen
 naar jouw wensen

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

EEN ZORGVOLMACHT 
VOOR IEDEREEN !
Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland,  
volgens CBS. Er komen in Nederland ieder uur vijf mensen 
met dementie bij. Het aantal mensen met dementie zal in 
de toekomst explosief stijgen naar ruim 620.000 tot 2050 
(bron: www.alzheimer-nederland.nl). 

“Toen ik dit las stond ik toch wel even perplex”, zegt  
Eric de Jong, notaris in Eersel. Het betreft niet alleen  
ouderen maar ook dementie op jonge leeftijd komt voor 
(www.kcdementieopjongeleeftijd.nl).

Wat is wilsonbekwaamheid?
Door dementie verlies je geleidelijk de grip op de wereld.  
Hierdoor wordt het lastiger om de gevolgen van beslissingen  
en keuzes te begrijpen. Wilsonbekwaam ben je als je die  
gevolgen niet meer kan overzien. Je kan geen weloverwogen  
keuze meer maken. Dat kan het gevolg zijn van dementie maar ook het geval zijn na  
bijvoorbeeld een ongeluk of een TIA.

Zelf bepalen of de kantonrechter
Als je belangrijke beslissingen op bijvoorbeeld financieel of medisch gebied niet meer 
kan nemen, dan moet daar dus iemand anders toestemming voor krijgen. Dat kan via de  
kantonrechter, die een bewind instelt over jouw vermogen en een bewindvoerder benoemt. 
Maar je kan dat heel goed zelf en sneller regelen door een speciale volmacht te geven.  
Zo'n “zorgvolmacht” bij wilsonbekwaamheid regel je bij de notaris.

Zorgvolmacht (levenstestament)
Bij Lexperience, hét notariskantoor in de Kempen voor ondernemers, nalatenschappen,  
familierecht & estate planning, kun je vrijblijvend terecht voor een persoonlijk gesprek over de 
mogelijkheden van een zorgvolmacht, ook wel levenstestament genoemd.

Jij bepaalt zelf wie de gevolmachtigde is. Veel gestelde vragen zijn dan vervolgens of die  
gevolmachtigde de woning mag verkopen en hoe de eigen bijdrage voor langdurige zorg  
kan worden beperkt. Met een levenstestament kan zelfs erfbelasting worden bespaard.  
Samen met onze specialisten kun je de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.

Uitnodiging
Neem contact op met Lexperience voor een vrijblijvende afspraak. Bespreek jouw wensen 
voor het opstellen van het levenstestament. Kort daarna kan de akte worden getekend en zijn 
de zaken geregeld voor het ergste geval. Wacht daar niet te lang mee.

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ  Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl • www.lexperience.nl

In het nieuw-
bouwplan ’t 
Kantje in Hulsel 
worden in totaal 
34 woningen ge-
bouwd. De eer-

ste fase in 2021 bevatte 14 kavels, waarvan 
er inmiddels 13 kavels zijn verkocht en op-
geleverd. Inmiddels zijn we zo ver dat we 
kunnen starten met de uitgifte van fase 2. 

De verkoop van de 2e fase gaat nu van start. 
In deze fase zijn in totaal 20 woningen voor-
zien. Hiervan zijn eerder door de gemeente al 
10 kavels verkocht door middel van inschrij-
ving en toegewezen aan inwoners. Dit betreft 
een lokale CPO (Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap) groep, voor het realiseren 
van kleine betaalbare woningen. Deze CPO 
woningen zijn inmiddels in aanbouw.

De gemeente geeft nu de volgende kavels uit:
-  2 bouwkavels voor halfvrijstaande wonin-

gen (type 2/1 kap)
-  2 bouwkavels voor een vrijstaande woning 

(waarvan 1 woning uit fase 1)
-  3 rijwoningen, projectbouw (type 2 hoekwo-

ningen en 1 tussenwoning)
-  2 levensloopbestendige hoekwoningen, 

projectbouw (in totaal 4 waarvan 2 sociale 
huurwoningen van WSZ).

De rijwoningen, hoekwoningen en levens-
loopbestendige woningen zullen projectma-
tig gebouwd worden door Aannemersbedrijf 
J.A. van Gisbergen B.V.

Interesse en inschrijven? 
Heeft u belangstelling voor een bouwkavel 
of projectwoning in ’t Kantje in Hulsel? Kijk 
op onze website voor meer informatie over 
de bouwkavels/projectwoningen. De uitgifte 
van de bouwkavels/projectwoningen vindt 
plaats via loting. Geïnteresseerden kunnen 
zich vanaf 12 mei inschrijven via het inschrijf-
formulier. Inschrijven kan t/m 31 mei 2023.

Uitgifte bouwkavels fase 2 HulselMaandag 8 mei zijn we, samen met aanne-
mer Verbego Groen, gestart met de pre-
ventieve bestrijding van de eikenproces-
sierups. Dit doen we met een biologisch 
middel. Dit doen we om de overlast van de 
eikenprocessierups zoveel mogelijk te be-
perken.

Binnen de bebouwde kom vindt de behande-
ling soms ook ’s avonds en ’s nachts plaats, 
vanaf 21.00 uur. Zo beperken we overdag 
de overlast zo veel als mogelijk. Waar nodig 
doen we nog een nabehandeling of zorgen 
we voor waarschuwingen. Ook stimuleren we 
de biodiversiteit en natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups.

Provinciale wegen
De eiken langs de provinciale wegen N269 
en N284 zijn in beheer van de Provincie 
Noord-Brabant. Zij behandelt de eiken niet 
preventief. Ervaar je overlast van de eiken-
processierups langs de provinciale wegen? 
Meld dit dan bij de Provincie. Soms kiezen zij 
ervoor om nesten weg te zuigen als er veel 
overlast is.

Locaties preventieve bestrijding
Op onze website vind je een overzicht in 
welke straten we de eiken preventief be-
spuiten. Op eigen terrein ben je zelf verant-
woordelijk voor de beheersing van de eiken-
processierups. Op de Doornbos en Pardax 
worden de eiken niet preventief behandeld; 
hier wordt de komende jaren een proef ge-
daan met mezenkastjes en bloembollen.

In contact gekomen met de 
eikenprocessierups?
Als je in een gebied komt met processierup-
sen, bedek dan zoveel mogelijk je huid en 
vermijd contact met brandharen. Ben je toch 
in contact gekomen met de brandharen? Ga 
niet krabben of wrijven, maar spoel je huid 
af met water. Bij ernstige klachten kun je het 
beste contact opnemen met je huisarts.

Hoe kun je ons helpen?
-  Stimuleer de natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierups. Dit doe je door meer 
variatie aan te brengen in (tuin)beplanting 
of door het creëren van beschutte plekken 
met nestkastjes.

-  Meld openbare locaties waar overlast is. 
Dit doe je bij team Ruimtelijk Beheer via 
www.reuseldemierden.nl/iets-melden of via 
0497-650650.

Meer info over de eikenprocessierups zie: 

www.processierups.nu

Preventieve bestrijding 
eikenprocessierups
Om overlast zoveel mogelijk te beperken, gebeurt dit
met een biologisch middel

INFORMATIEF
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Inclusief keramisch blad

Leverbaar in 3 kleuren,
inclusief gratis geweven zitkussen

Inclusief gratis voetenbank,
de rugleuningen zijn verstelbaar

DE ALLERNIEUWSTE TUINTRENDS
DE GROOTSTE UIT DE REGIO

GRATIS PARASOL*
*BIJ AANKOOP VAN EEN TUINSET NAAR KEUZE V.A. €800,- 
GRATIS PARASOL
*BIJ AANKOOP VAN EEN TUINSET NAAR KEUZE V.A. €800,- 

NIEUWE COLLECTIE
TUINMEUBELEN IS BINNEN
 DIRECT MEE TE NEMEN: UNIEK IN DE REGIO DIRECT MEE TE NEMEN: UNIEK IN DE REGIO 

NIEUWE COLLECTIE
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
VOOR ELK BUDGET

399,-
ALUMINIUM
SCHOMMELBANK:

149,-
U BESPAART: 250,- (63%)

549,-
TUINTAFEL Ø120 X 74CM
NU SLECHTS: 

299,-
U BESPAART: 250,- (46%)

1399,-
ALUMINIUM LOUNGESET 
NU COMPLEET SLECHTS:

599,-
U BESPAART: 800,- (57%)

199,-
LUXE ARMSTOEL 
PER STUK SLECHTS:

119,-
U BESPAART: 80,- (40%)

Inclusief extra dikke kussens

358,-
LIGBED
PER STUK SLECHTS:

149,-
U BESPAART: 209,- (58%)

1599,-
ALUMINIUM LOUNGESET 
NU COMPLEET SLECHTS:

699,-
U BESPAART: 900,- (56%)

1799,-
VERSTELBARE LOUNGESET 
NU COMPLEET SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 1000,- (56%)

1399,-
VERSTELBARE LOUNGESET 
NU COMPLEET SLECHTS:

499,-
U BESPAART: 900,- (64%)

Alle rugleuningen zijn verstelbaar

Inclusief luxe geweven kussenInclusief teakhouten armleuningen

Inclusief handige draaitop

Verstelbaar in
7 standen

NIEUWE COLLECTIE

Inclusief handige draaitop

399,-399,-
ALUMINIUM
SCHOMMELBANK:

149,-
U BESPAART: 250,- (63%)

98,-
HANGPARASOL
KEUZE UIT 3 KLEUREN:

69,-
U BESPAART: 29,- (30%)

99,-
LUXE STANDENSTOEL 
PER STUK SLECHTS:

39,95
U BESPAART: 59,- (60%)

77 standen standen

18 MEI HEMELVAARTSDAG
OPEN VAN 10-18U

99,-
ALUMINIUM STAPELSTOEL
PER STUK SLECHTS:

29,-
U BESPAART: 70,- (71%)

449,-
SALONTAFELSET VAN 3
NU SLECHTS:

189,-
U BESPAART: 260,- (58%)

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur

Zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

Gratis parkerenLaagste prijsgarantiewww.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact

Volg ons op
social media!

Zondag: 10-18 uur

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

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

18 MEI HEMELVAARTSDAG
OPEN VAN 10-18U
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DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
VAN BRABANT. 

  

0497-645800             Whatsapp 06-30567913             info@bam-wonen.nl   

 www.bam-wonen.nl          BAM Wonen & Lifestyle             bam_wonenenlifestyle  

 Lange Voren 1 5541 RS Reusel             Ma t/m vr  9:00 - 17:00  &  Za 9:00 – 16:00   
                         

                                                                                                                  

interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!

Ben je nog op zoek 
naar een zitmeubel?
We hebben eetkamerstoelen,
Barkrukken, fauteuils, relax fauteuils 
en banken. Je kunt ze samenstellen 
naar eigen wens

REGIO - Op Hemelvaartsdag begint in 
Eersel de 29e editie van de Internationale 
Grenspark Fiets3daagse. Zoals elk jaar 
weer met routes door de prachtige Bra-
bantse en Vlaamse Kempen en met zorg 
gekozen controleposten bij horecagele-
genheden. Er zijn natuurlijk ook voldoen-
de rustmogelijkheden onderweg. Allemaal 
voorwaarden voor drie mooie fietsdagen.

Tijdens het Hemelvaartweekend, van don-
derdag 18 mei tot en met zaterdag 20 mei, 
heeft u elke dag keuze uit de afstanden circa 
25, 45 en 65 kilometer. Deze routes voeren 
u langs vele rustige en mooie plekjes en be-
zienswaardigheden in het Grensparkgebied. 
Door middel van pijlen worden de routes 
aangegeven. Daarnaast ontvangt u een pa-
pieren routebeschrijving. Als deelnemer aan 
de fiets3daagse bent u herkenbaar als u het 
te verstrekken herkenningsteken zichtbaar bij 
u draagt. Dit in verband met hulp onderweg.

Start- en eindpunt is bij Hotel Restaurant De 
Bengel aan de Markt 13 in Eersel. Hier be-

vindt zich tevens het inschrijfbureau/secreta-
riaat dat gedurende de fiets3daagse open is 
van 09.00 tot 12.00 uur (25 km tot 13.00 uur). 
In de omgeving van de Markt is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig. Het inschrijf-
geld voor drie dagen fietsplezier bedraagt 
€ 10,- per persoon. Indien u niet op alle dagen 
kunt deelnemen, kunt u zich ook per dag in-
schrijven. Per dag is het inschrijfgeld € 4,50 
per persoon. Deelname is voor alle leeftij-
den. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis 
deelnemen, mits onder begeleiding van een 
meerderjarige.

Elke dag voor aanvang van de fietstocht ont-
vangt u een kleine versnapering voor onder-
weg. Na eerst ingeschreven te hebben, kun-
nen deelnemers aan de 45 en 65 kilometer 
routes dagelijks vertrekken tussen 09.00 en 
12.00 uur. Deelnemers aan de 25 kilometer 
route kunnen van 11.00 tot 13.00 uur vertrek-
ken. Na afloop bieden wij u de mogelijkheid 
om gratis uw fiets te stallen. U dient dit bij de 
inschrijving wel te melden.

Deelname aan de fiets3daagse geschiedt ge-
heel voor eigen risico. Door inlevering van een 
ingevuld inschrijff ormulier gaat u akkoord met 
het reglement. Een exemplaar van het regle-
ment is verkrijgbaar bij het inschrijfbureau. 
Op alle dagen zal er bij de controleposten een 
EHBO-koff er aanwezig zijn. Uiteraard begint 
uw fietsplezier met een goed onderhouden en 
degelijke fiets en u dient dus ook zorg te dra-
gen voor het in bezit hebben van een repara-
tiedoosje. Verder bent u zelf verantwoordelijk 
voor een eventuele verzekering, bijvoorbeeld 
voor wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbij-
stand, materiële schade of ongevallen.

Wij hopen op fijn fietsweer en zien u graag 
tijdens de 29e Internationale Grenspark 
Fiets3daagse. Indien u nog vragen heeft, 
kunt u een e-mail sturen naar fiets3daagse@
cvdebuurlanders.nl. Voor meer informatie 
over activiteiten en evenementen van Carna-
valsvereniging De Buurlanders, volg ons via 
Facebook en Instagram of kijk op 

www.cvdebuurlanders.nl

Grenspark Fiets3daagse

Stichting Leer-
geld Veldhoven 
& De Kempen 
heeft tot doel het 
voorkómen van 
sociale uitslui-
ting van kinderen 
uit gezinnen met 

geldzorgen. Leergeld maakt voor hen deel-
name mogelijk aan allerlei activiteiten die 
voor andere kinderen heel normaal zijn. 
Het werkgebied omvat de gemeenten Ber-
geijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden 
en Veldhoven.

Sunds 1 mei heeft Leergeld een vernieuwde 
website, die het nog eenvoudiger maakt om 
een aanvraag te doen of informatie op te vra-
gen. U kunt de website bezoeken via: www.
leergeldveldhovendekempen.nl. Ook is er 
nieuw foldermateriaal beschikbaar en bent u 
van harte welkom in de Huiskamer van Veld-
hoven in Veldwijzer aan de Sterrenlaan 15. 

Met dit alles wordt Leergeld nog toegankelij-
ker en beter bereikbaar.

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op 
in armoede. Dat zijn 2 tot 3 kinderen per 
schoolklas. Ook in Veldhoven en de Kempen 
groeit het aantal gezinnen met financiële pro-
blemen fors. In 2022 heeft de stichting ruim 
5000 aanvragen ontvangen en rond de 1325 
kinderen kunnen helpen. Bijvoorbeeld met 
schoolspullen, een laptop, mobiele telefoon, 
fiets, zwemles, sport, muziekles of een ver-
jaardagspakket. 

Leergeld helpt bij een inkomen tot 130% van 
de bijstandsnorm. Dat gaat met giften in na-
tura of vergoeding van kosten aan clubs en 
scholen. Is het inkomen hoger, maar blijft er 
te weinig over voor de kinderen? Ook dan 
kan de stichting helpen als de vaste lasten of 
schulden te hoog worden. Behalve bij parti-
culieren ondersteunen ze ook kinderen van 
zzp-ers en kleine ondernemers.

Nieuwe website Stichting Leergeld

De hardnekkige plant - de Japanse Dui-
zendknoop - kan ook bij jou in je tuin groei-
en. De plant kan andere planten verdringen 
en zorgen voor schade aan bijvoorbeeld 
funderingen en rioleringen. Als je de plant 
herkent, kun je deze het beste bestrijden 
om te voorkomen dat de plant schade aan-
richt en zich verder verspreidt. 

Als je de Japanse Duizendknoop weghaalt, 
gooi de plant dan bij het restafval in plaats 

van het groenafval. Het groenafval wordt 
namelijk gerecycled, waardoor ieder stukje 
Japanse Duizendknoop dat bij het groenaf-
val terechtkomt, weer als compost in tuinen 
en plantsoenen kan terugkomen. Uiteindelijk 
kan een weggehaalde plant dan op nieuwe 
plekken uitgroeien tot nieuwe planten. 

Ook als je de plantenresten van de Japanse 
Duizendknoop bij de milieustraat weggooit, 
hoort de plant thuis bij het restafval. 

Meer weten over hoe je de Japanse Duizend-
knoop herkent, hoe je deze kunt bestrijden 
en waar je hem het beste weg kunt gooien? 
Neem contact op met Marcel van Wezel, Inte-
rim Beleidsmedewerker Groen: m.vanwezel@
reuseldemierden.nl

De Japanse Duizendknoop begint weer te groeien
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Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen!

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen!
Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

EETERIJ ‘T NEKKERMENNEKE - BLADEL

AFSTANDEN 8 EN 9,2 KM, MOOIE ROUTES UITGEZET DOOR

‘T NEKKERMENNEKE. INCL. KOPJE VERS GEMAAKTE SOEP

→ INSCHRIJVEN TER PLAATSE TUSSEN 9.00 EN 11.00 UUR
WANDELTOCHT

EEN
SPORTIEVE 
ACTIVITEIT 
VOOR HET 

GOEDE DOEL

SPORTIEF
ER OP UIT! 55,,

 PER PERSOOPER PERSOO
5,-

         PER PERSOON

18
MEI

2023
09.00U
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www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonneglazen op sterkte 
bij aankoop van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 31 mei 2023.

ACTIE

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

Voor het gemeentehuis van de gemeente 
Reusel-De Mierden staat binnenkort een 
vreemde container geparkeerd. 

Op 7 juni gaan de deuren van deze contai-
ner open en kun jij een kijkje nemen in de  
escaperoom die is ingericht als heus drugs- 
lab. 

Tussen de ketels, rook, drugs, formules en 
rare geurtjes, kom je meer te weten over 

drugslabs in jouw buurt, hoe je ze kunt her-
kennen, wat de gevaren zijn en waar je ver-
dachte situaties kan melden. De wijkagenten 
van Reusel-De Mierden zijn ook aanwezig 
voor het geven van uitleg en het beantwoor-
den van vragen.

Lukt het jou om met behulp van raadsels en 
opdrachten binnen vijftien minuten te ont-
snappen en de bom onschadelijk te maken? 

Kom op 7 juni naar het kerkplein voor het ge-
meentehuis in Reusel en waag een poging. 

Inschrijven is niet nodig, maar wil je zeker 
zijn dat je op een bepaalde tijd meteen aan 
de beurt bent, neem dan contact op met Rita 
Lavrijsen, telefoon 06-11167254 om een tijds-
lot te reserveren.

Ontsnappen uit een drugslab?
EERSEL - In elke dorp in de Kempen heb-
ben ze wel een (of soms wel twee) gilde(n): 
de Guld. Veel Kempenaeren herinneren uit 
hun jeugdjaren nog wel het geluid van de 
trom als de Guld in de verte aankwam en 
zongen dan: ‘Der hedde de Guld, der hedd-
de de Guld, der hedde verdomme de Guld’. 
Dat laatste was meer om de maat van de 
trom aan te houden dan oneerbiedig ge-
drag tegen het kerkelijk gezag...

Veel gilden zijn pas in de laatste paar eeuwen 
opgericht, maar het St. Catharina & St. Bar-
bara gilde in Eersel is al sinds de 15e eeuw 
actief. Eerst als schuttersgilde ter verdedi-
ging van het dorp tegen aanvallen van roven-
de bendes en iets te gretige naties, later als 
‘schappelijk bankier’ voor de armere boeren 
en werklui en als voorloper van de inmiddels 

rijk aanwezige uitvaartondernemingen. Maar 
de Guld staat al eeuwen vooral voor ‘broeder-
schap’: mensen van alle rangen en standen 
ontmoeten elkaar om onder het genot van 
een kop koffie of ‘nen goeien borrel’ of pilske 
bij te buurten en ‘voor- en tegenspoed’ met 
elkaar te delen.

Op zaterdag 3 en zondag 4 juni komen in Eer-
sel op het gildeterrein op de Rosheuvel gilde-
broeders en -zusters van ruim 50 gilden bij el-
kaar voor de 79e Kringgildedag Kempenland. 
Twee dagen met een vol programma voor 
jong en oud, met competitieve schietwed-
strijden, een indrukwekkende optocht van 
alle gilden en een unieke tentoonstelling over 
de historie van de Guld. Entree is gratis en 
iedereen is welkom! Passend bij het motto: 
‘Oude tradities houden ons gilde jong’.

Oude tradities houden gilde jong

Visit BLADEL
Markt 21 a T. 0497381750 
5531 BC Bladel www.visitbladel.nl

Cadeautip:
Snoeperke!
ER OP UIT IN DE REGIO
MET WAT LEKKERS!

Visit REUSEL-DE MIERDEN 
Kerkplein 69 T. 0497642523
5541 KB Reusel www.visitreuseldemierden.nl

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

OM DE HOEK



2412 mei 2023

  WIST
     JE 
DAT...?

... mieren 
miljoenen jaren 
geleden zijn 

voortgekomen uit 
een soort wesp? 

Onderzoekers 
ontdekten 

dit in 1966, 
toen ze een 

fossiele mier 
vonden die zowel 
kenmerken van 
een mier als 
een wesp had. 
Het fossiel 
was zo’n 

80 miljoen jaar oud.

ALLERHANDE

Onze duim gaat omhoog voor een familie uit Reusel die 
aan onze stichting een hele gulle donatie heeft gedaan. 
Hiermee komen we weer wat stappen dichterbij om onze 
doelen en wensen te halen. We zijn hier ontzettend blij 
mee en staan er versteld van dat mensen dit zomaar voor 
ons willen doen. Heel veel dank!

Stichting Wiezienie Reusel-de Mierden

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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De muziek van je leven en de hits van gisteren

..NNLL

110055..77  FFMM    

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Stijldansen 
in Hulsel

Op zaterdag 13 mei is er een open 
stijldansavonden in Het Drieske in  
Hulsel.

• Voor jong en oud
•• Aanvang 20.00 uur
•  Entree € 5,50 (incl. 2 consumptie 

munten voor)

Kom ook dansen voor een quick-
step, cha cha, jive, Engelse wals, 
salsa etc. Het belooft weer een ge-
zellige avond te worden.

Voor meer informatie: 
Jan Maas, telefoon 06-24364170

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

Deze maand bezoeken wij op donderdag 25 
en vrijdag 26 mei (telkens om 17.30 uur) De 
Klok, Turnhoutseweg 32 in Reusel. Zij gaan 
voor ons weer een heerlijke maaltijd berei-
den. Ga je (weer) gezellig met ons mee, meld 
u dan aan op woensdag 17 mei tussen 10.00 
en 11.00 uur in D’n Aachterûm.

Restaurantbezoek 
KBO Reusel

www.pc55.nl 
goed om te weten

Weggooien 
is zonde
Repair Café in Bladel

Op dinsdag 16 
mei  van 13.00 tot 
16.00 uur staan 
onze reparateurs 
weer klaar om u 
te helpen met het 
repareren van uw 
defecte spullen.

Al het gereedschap en materiaal is aanwezig 
om alle mogelijke reparaties uit te voeren op 
gebied van kleding, meubels, elektrische ap-
paraten, fietsen, speelgoed etc. 

Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig 
met reparatiekennis en –vaardigheden op 
allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis 
kapotte spullen mee en gaan samen met de 
deskundigen aan de slag. Om lange wachttij-
den te voorkomen, kan er slechts 1 apparaat 
p.p. aangeboden worden.

Iedere 3e dinsdag van de maand is het Re-
paircafé van Het Kompas open. U vindt het 
Repair Café aan de Torendreef 20 te Bladel. 

Heeft u vragen, bel 0497-385069, kijk op onze 
website of mail naar info@kompasbladel.nl

www.kompasbladel.nl
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Cordaad Welzijn zoekt:

Kletsmaatje Reusel
Een 85-jarige mevrouw heeft de afgelopen 
jaren veel verliezen gekend, waaronder haar 
man. Ze is nu veel alleen waardoor ze gaat 
piekeren. Daarom zou ze het heel fijn vin-
den als iemand af en toe langskomt om een 
praatje te maken. Liever niet op dinsdag en 
woensdag.

Luisterend oor Reusel
Deze mevrouw van in de 70 is wat minder 
goed mobiel. Kleine stukjes wandelen lukt 
nog wel, fietsen ook. Ze heeft veel verdriet 
o.a. vanwege het wegvallen van haar partner. 
Ze zou het fijn vinden als iemand af en toe 
langskomt voor een praatje.

Kletsmaatje Bladel
Een 52-jarige vrouw maakt moeilijk contact 
met anderen. Mevrouw heeft een licht ver-
standelijke beperking en PTSS.  Ze zoekt een 
vrouwelijk maatje van boven de 40 om af en 
toe een praatje mee te maken en iets leuks 
mee te doen.

Luisterend oor Bladel
Een mevrouw van 74 jaar is veel ziek geweest, 
gescheiden en heeft mede hierdoor veel  
sociale contacten verloren. Ze wil graag in 
contact komen met een vrouwelijke vrijwilli-
ger die niet in Bladel woont. 

Word ook Maatje!  
Meer info: bel naar 06-58797156 of e-mail 
naar eefjeheesterbeek@cordaadwelzijn.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl

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

ALLERHANDE

in de regio

Op vrijdag 21 april zijn in een woning aan 
De Stad in Hooge Mierde en een bedrijf 
aan de Sigarenmaker in Eersel drugslabs 
aangetroffen. De gemeente en politie tre-
den hard op tegen personen die handelen 
in drugs en werken hierbij samen met het 
Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. 
Politie en justitie gaan over de schuldvraag 
en het strafrechtelijk onderzoek.

Samen houden we onze gemeente veilig!
Jouw hulp is van groot belang. Heb je vermoe-
dens van een drugsdealer in jouw buurt of er-
gens anders in de gemeente Eersel? Meld dit 
bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnum-
mer 0800-7000 (melders blijven altijd ano-
niem). Je kunt ook helpen door te bellen met 
de gemeente en/of politie. De gemeente is be-
reikbaar via (0497) 531300 en de politie gratis 
via 0900-8844. Ook als je niet zeker bent, kun 
je helpen door je twijfel te melden. De politie 
kan op basis van jouw informatie een onder-
zoek starten, zoals ook bij deze panden in 
Hooge Mierde en Eersel is gebeurd.

Twee drugslabs 
in gemeenten 
Reusel-De Mierden 
en Eersel

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.

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. 

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
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Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND- EN INFRAWERKEN

Opgeven als 
deelnemer 

of vrijwilliger:
www.samenfi etsenhapert.nl  •  info@samenfi etsenhapert.nl

Ad van de Ven: 06-3073 6420 • Henk van de Ven: 06-3002 7075

vv Hapert zoekt hoofdtrainers 
voor JO19-1 & JO17-1

Voor het seizoen 2023 – 2024 is vv Hapert op zoek naar een 
hoofdtrainer voor de JO19-1 & JO17-1.
Voor beide teams zoekt vv Hapert een enthousiaste trainer/coach die 
graag aan de slag wil met een deze groep jeugdspelers. 
Bij voorkeur in bezit van de diploma's UEFA-C/juniorentrainer of 
voornemens deze te gaan behalen. Trainers zonder opleiding maar met 
een frisse kijk op voetbal nodigen wij ook graag uit om te reageren.
De trainingsavonden voor de JO17-1 zijn op maandag en woensdag, 
De JO19-1 traint op dinsdag en donderdag (gelijk aan die van de selectie).
De jeugdopleiding is voor vv Hapert van groot belang. De club streeft 
ernaar om zelf opgeleide jeugd door te laten stromen naar het eerste 
elftal. Belangrijk hierbij is het overleg (samenwerken) met de trainers van 
Hapert 1 & 2 voor het inpassen van de jeugd. 

Wat bieden wij?
- Een gezellige vereniging welke het doel heeft om de seniorenselectie  
  aan te vullen met eigen opgeleide spelers en daarmee zo hoog mogelijk   
  te spelen. 
- Uitstekende trainingsfaciliteiten met onder andere 1 kunstgrasveld  
  (per volgend seizoen).
- Ondersteuning vanuit Technisch Coördinatoren 
- Een vergoeding is beschikbaar.

Interesse? Stuur een email naar secretariaat@vvhapert.nl of bel 
06 - 14 50 22 82 (Mike Schilders).

Vanaf nu is het 
mogelijk voor 
vrijwilligersorga-
nisaties om een 
subsidieverzoek 
in te dienen voor 
een voorziening 

of activiteit gericht op het verbeteren van 
sociaal welzijn in onze gemeente in de peri-
ode 2024 tot en met 2027. Alle vrijwilligers-
organisaties die in het huidige Subsidiepro-
gramma zijn opgenomen hebben hierover 
al een brief ontvangen. De subsidieaan-
vraag moet voor 1 juni 2023 ingediend zijn. 
Dit kan via het aanvraagformulier op www.
eersel.nl/subsidieaanvraag. 

Wanneer kom je in aanmerking voor 
subsidie?
Je organisatie kan een subsidie krijgen, als de 
voorziening of activiteit het mogelijk maakt 
voor mensen om volledig op te bloeien en tot 
hun recht te komen in de leefomgeving (de 
sociale basis). Het zorgt ervoor dat iedereen 
kan meedoen op een manier die bij hen past. 

Zo kun je bijvoorbeeld een subsidie aanvragen 
voor een jongeren- of seniorenactiviteit, cultu-
rele voorziening en meer. Daarnaast houden 
we rekening met de financiële situatie. Is het 
noodzakelijk dat de gemeente hiervoor mid-
delen beschikbaar stelt? Of kan de organisatie 
het op een andere manier financieren? 

Vervolg
Nadat je je aanvraag hebt ingediend, is het 
even afwachten. Het college stelt vóór 1 okto-
ber 2023 het voorlopige Subsidieprogramma 
voor 2024 t/m 2027 vast. Vervolgens ligt het 
voorlopige Subsidieprogramma voor een pe-
riode van zes weken voor iedereen ter inzage. 
De definitieve vaststelling door het college 
gebeurd uiterlijk in december 2023. Je ont-
vangt daarna een beslissing op de aanvraag. 

Meer informatie
Op www.eersel.nl/subsidieaanvraag vind 
je meer informatie. Heb je vragen? Neem 
dan gerust contact op met Trudy van Hoef 
van het team Welzijn via telefoonnummer 
(0497)531300 of via  info@eersel.nl.

Subsidieaanvraag vrijwilligersorganisaties
Vraag nu subsidie aan voor de periode 2024 t/m 2027

In april 2022 
startte we een 
proef met de 
WijkGGZ in vier 
K e m p e n g e -
meenten. Vanuit 
GGz Eindhoven 

(GGzE) werden twee sociaal-psychiatrisch 
verpleegkundigen ingezet: Rianne van 
Laarhoven voor de gemeenten Reusel-De 
Mierden en Bladel, en Milan Adang voor de 
gemeenten Eersel en Bergeijk. 

De proef is onlangs met een uitgebreide eva-
luatie positief beoordeeld door zowel de in-
woners, netwerkpartners, burgemeesters en 
wethouders. Daarom is door de vier Kempen-
gemeenten samen met GGzE besloten om 
door te gaan met de WijkGGZ tot tenminste 
1 januari 2025.

Wat doet de WijkGGz?
De WijkGGZ werkt op het snijvlak van zorg 
en veiligheid. Zij zorgen voor verbinding 
tussen inwoners, professionals en betrokke-
nen. De WijkGGZ gaat op meldingen af die 
door professionals zijn gedaan over (ernsti-
ge) overlast of zorgwekkende situaties. Zij 

zoeken contact met de inwoners en de om-
geving om een inschatting te maken van de 
situatie. Daarbij onderzoeken zij wat er nodig 
is en welke ondersteuning er eventueel inge-
zet moet worden. De WijkGGZ richt zich met 
name op wijkbewoners bij wie vermoedens of 
signalen zijn van sociaal-maatschappelijke of 
psychische problematiek. Het doel is om ver-
dere escalatie van overlast en onveilige situ-
aties in de wijk te beperken of te voorkomen. 
De WijkGGz vormt daarmee een belangrijke 
schakel tussen inwoners, professionals (zoals 
politie, huisartsen, gemeenten, GGD, zorgin-
stellingen, woningcorporaties), buren en vrij-
willigersorganisaties.

Kempengemeenten gaan door met WijkGGZ
Rianne van Laarhoven en Milan Adang

Ben je eigenaar van 
een boerenbedrijf 
of stuk grond in het 
buitengebied? Dan 
is de stimulerings-

regeling Landschap (Stila) misschien iets 
voor jou. Hiermee kun je een vergoeding 
aanvragen voor de aanleg of het beheer van 
landschapsontwikkeling op jouw perceel.

De Stimuleringsregeling Landschap (Stila) 
heeft als doel om landschapsontwikkeling 
door boeren en burgers in het buitengebied 
van Brabant te stimuleren. Samen met de 
Provincie Noord-Brabant stellen we subsidie 
beschikbaar om het kenmerkende Brabantse 
landschap te versterken. 

Mogelijkheden voor jouw grond
Denk dan aan het aanleggen van bloemrijke 

randen, poelen, houtsingels en/of wandelpa-
den over boerenland. Ook is het mogelijk om 
met de subsidie voorzieningen te plaatsen die 
water vasthouden en opslaan. De Provincie 
Noord-Brabant ontwikkelde een digitale kaart, 
beschikbaar op www.brabant.nl/kaartland-
schap. Hier vind je details over de doelen en 
mogelijke landschapselementen per gebied. 

Iets voor jou of wil je meer weten?
Heb je interesse in deze subsidie of wil je 
meer weten? Neem dan contact op met onze 
veldcoördinator Nelis Klaasen. Hij is telefo-
nisch bereikbaar via 06-27007670 of via ne-
lisklaasen@gmail.com. Hij kent het gebied 
goed en helpt je graag met het opstellen van 
een plan en het aanvragen van de subsidie. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het 
aanvragen van subsidie is mogelijk tot eind 
2023 of tot het budget op is.

Maak jij het landschap mooier?
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ONTDEK 
WAT JIJ 
KUNT MAKEN 
BIJ ONZE 
BEDRIJVEN
IN BERGEIJK

1 JUNI 2023
15.00-21.00 u
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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.

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.

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

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.

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. € 30,-. Tel. 06-22091416.

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

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.

Koel-vrieskombinatie, geen jaar oud, i.z.g.st.
H. koeling 100 cm, br. 54 cm, diepvries inhoud 
28 x 45 cm. € 200,-. Tel. 388467.

Mintgroen hoekbankstel, zit- + liggedeelte, 
i.z.g.st. Nw.pr. € 4000,-, nu € 500,-. Wegens 
verhuizing. Tel. 06-25319332.

iPhone 12 met 128GB geheugen, zwart, 
origineel doosje, oplaadsnoer, UAG book cover. 
Als nieuw. € 450,-. Tel. 06-11608256.

Motorpak, merk Difi Aero Tex. € 125,-.
Tel. 06-13743246.

Bankje, grijs, 2 m br. € 100,-. Tel. 06-13743246.

10 bouwhekken, betonmolen, speciekuipen, 
steenkruiwagen. Ophalen in Reusel.
Tel. 06-21864442.

12 kop en schotels, opdruk oude, antieke 
klokken, € 30,00. 6 kop en schotels, opdruk 
oude, antieke koffiemolens, € 30,00. 
Tel. 0497-592147.

Sta-op stoel, i.z.g.st. zwart leer en houten 
armleuning. € 250,-. Tel. 06-40132531.

Infra rood sauna, voor 2 pers. met inbouw 
radio-CD speler. Afm: D. 100 cm, Br. 120 
cm, H. 190 cm. Makkelijk demontabel d.m.v. 
snelsluitsysteem. € 250,-. Tel. 06-40132531.   

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

GEVONDEN: Waarschijnlijk gouden ring met 
steentje in Hoogeloon. Tel. 06-20736506.

GEVONDEN: Wit babymutsje met pompons op 
fietspad in De Heffe, Bladel. Tel. 06-12460100.

GEVONDEN: Zwart draadstalen fietsmandje 
met inhoud op kruising De Rijt, richting 
Hulselsedijk in Reusel. Tel. 06-13640431.

GEVONDEN: Sleutelbos bij tennisbaan in 
Bladel. Tel. 06-14523991.

VERLOREN: Sleutelbos, omg. Egyptische Dijk 
of Tipmast in Bladel. Tel. 06-51911711.

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: 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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: Matras, 200 x 90 cm, 
geschikt voor kinderen tot 50 kg. In goede, 
nette staat. Tel. 06-36080442.

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

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

GEZOCHTTE KOOP

TE HUUR

VERLOREN

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!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

Het Bosch 1
5531 PJ Bladel
06 51 303 100
info@johnwouters.nl
wouterswaterontharders.nl

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie
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Petrusklepel
Op mijn bureau ligt een mooie kleurplaat van 
de burcht waar de heilige Elisabeth heeft 
gewoond. Die heb ik meegenomen uit ge-
meenschapshuis D’n Oard. Tot 14 mei kunnen 
kinderen meedoen met een kleurwedstrijd 
door de organisatie van het Elisabeth-spel. 
De winnaars krijgen een gratis kaartje voor 
het hele gezin op één van de speeldagen. Dat 
is een leuk idee. Ook al zijn mobieltjes niet 
meer weg te denken, kleuren blijft toch be-
staan. Het is leuk om te doen en goed voor je 
ontwikkeling. Soms worden dingen makkelijk 
zwart-wit worden voorgesteld. Er zijn zoveel 
kleuren, d.w.z. nuances! Gelukkig de mens 
die dat ziet. De kleuren van de meimaand 
helpen ons daarbij. En ook de voorspraak van 
Maria, de kleurrijkste vrouw. 

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 13 mei
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (mmv Gemengd koor) Zegening 
                 Pancratiusbrood en -water

6e Zondag van Pasen
Zondag 14 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Dameskoor Bladel)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. cantor) Eerste H. Communie

Maandag 15 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

Dinsdag 16 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 17 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
                  Vooravond Hemelvaart
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
- Domien en Henrica Rademakers-Kemps

Hemelvaart
Donderdag 18 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. Dameskoor)

Vrijdag 19 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 20 mei
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

7e Zondag van Pasen
Zondag 21 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. cantor)
13.00 uur: Bladel, Doop: Jace Vosters

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 20 en 21 mei)

Bladel:
- Wim en Willy van Bakel-Luysterburg
- Joke van Breukelen

Casteren:
- Peter Derks

Hapert:
- Gerrit en Greet Meijer-van Gisbergen
- Pastoor Van Vroonhoven
- Liese de Lepper-Braken
- Kees Plasmans

Hoogeloon:
- Adrianus en Lies Goossens-van Ham
- Arnoldus van de Huijgevoort en 
  Goverdina Beijens en overleden familieleden
- Kees Verstappen

Mededelingen:
-  Op maandagen in de meimaand, om 19.00 

uur, zal in Hapert de rozenkrans worden ge-
beden bij de Mariakapel in de Ganzestraat.

-  Zaterdag 13 mei eren we in Hoogeloon Sint 
Pancratius tijdens de Mis van 19.00 uur, met 
zegening van brood en water.

-  Zondag 14 mei, om 11.00 uur, is in Bladel 
de Eerste Communieviering. Om 09.30 uur 
zingt het dameskoor van Bladel die dag in 
Casteren vanwege de meimaand.

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

telefoon 0497-381234. 
Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur. 
Tel. 0497-387618. 
E-mail: kantoor@parochiepetruspaulus.nl 
(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

6e Zondag van Pasen
Zaterdag 13 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Gust Gijbels
- Sjaak Maas

Zondag 14 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
11.00 uur: Eerste Communieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Paul Janssen
- Harrie Rijkers en overleden ouders
- Bernard en Anneke Jansen-Rijkers
- Elisabeth van Hoppe-Claes
- Opa Frans Peijs van Jens
- Oom Ad Wouters van Jens
- Piet Pluijms 
- Uit dankbaarheid vw. haar 
  100e verjaardag
- Jan en Marie van den Borne-
  van den Borne en overleden gezinsleden
- Marie en Jules van Steenbergen-
  van Laarhoven en zus Liza

Maandag 15 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 16 mei
19.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag 17 mei
09.00 uur: Eucharistieviering
- Boer en An van Gompel-van Sambeeck 
  (vw. verjaardag An)
- Rens Wouters

Hoogfeest: Hemelvaart
Donderdag 18 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Overleden ouders Wouters-Gijsbers 
  en familie

Vrijdag 19 mei
19.00 uur: Eucharistieviering in d’n Aachterum

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 14 mei: 10.00 uur. Geen dienst in Witte Kerkje
Zondag 21 mei: 10.00 uur. Dienst verzorgd door gemeenteleden
Zondag 28 mei: 10.00 uur. Dhr. M. Lock uit Giessendam. Pinksteren         

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 21 mei: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ’s-Gravenpolder 

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

 

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Ruim 9 op de 10 Nederlanders van 12 jaar 
en ouder hebben weleens een NL-Alert 
ontvangen. NL-Alert waarschuwt en infor-
meert je via je mobiele telefoon bij nood-
situaties. Ontvang je een NL-Alert? Dan 
is het belangrijk dat je meteen het bericht 
leest, de instructies opvolgt en anderen in 
je omgeving informeert.
 
Het kan gebeuren dat iemand het NL-Alert 
nog niet heeft gezien. Krijg je een NL-Alert 
waarin staat dat je door een rookwolk met 
giftige stoffen binnen moet blijven en de 
ramen moet sluiten? En zie je tegelijkertijd 
dat de buurvrouw net haar hond uitlaat? 
Dan kun je ervan uitgaan dat zij het NL-Alert 
niet heeft gelezen. Waarschuw haar dan. 
Zo heeft iedereen direct informatie bij een 
noodsituatie. 
 
Zo ontvang je een NL-Alert
NL-Alert ontvang je op je mobiele telefoon. In 
een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat 
je moet doen en waar je meer informatie kunt 
vinden. Als je een NL-Alert binnenkrijgt, hoor 
je een opvallend alarmgeluid. Dit klinkt an-
ders dan een normaal bericht. Het NL-Alert 
zie je op het beginscherm van je mobiele tele-

foon. Om NL-Alert te ontvangen, moet je mo-
biele telefoon aanstaan. Je hoeft hier verder 
niets voor te doen.
 
NL-Alert is gratis en anoniem, je telefoon-
nummer blijft onbekend. Je ontvangt NL-
Alert ook als het mobiele netwerk overbelast 
is. Naast NL-Alert op je mobiele telefoon, zie 
je NL-Alert ook op digitale reclameschermen 
en reisinformatieschermen in het openbaar 
vervoer.
 
Hoe zendt de overheid een NL-Alert uit?
De overheid kan een NL-Alert uitzenden via 
alle zendmasten in Nederland. Het maakt 
niet uit bij welke provider je bent aangeslo-
ten. Bij een noodsituatie bepaalt de lokale 
veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert 
uitgezonden wordt. Dit hangt af van de plek 
van het noodgeva en bijvoorbeeld van hoe 
de wind staat. Zelfs als je kilometers verder-
op woont, kan een gevaarlijke rookwolk met 
giftige stoffen zo jouw woonplaats bereiken. 
Heeft je telefoon verbinding met een zend-
mast die bereik heeft in het getroffen gebied? 
Dan ontvang je een NL-Alert.   
 
Testbericht
Ieder half jaar in juni en december zendt de 
overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbe-
richt uit. In het bericht is duidelijk aangege-
ven dat het om een testbericht gaat. Met het 
NL-Alert testbericht kun je ervaren hoe het 
is om een NL-Alert te ontvangen. Het eerst-
volgende testbericht wordt uitgezonden op 
maandag 5 juni 2023 rond 12.00 uur.

NL-Alert: iédereen direct 
informatie bij een 
noodsituatie

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 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 pentatlon d’Ouwe Pastorie
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
 09.30 uur-12.00 uur: overleg bestuur SVH
 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: kienen SVH
 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 pentatlon 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 pentatlon d’Ouwe Pastorie
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffiedrinken/praatje maken
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
  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: 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 pentatlon d’Ouwe Pastorie
 10.30 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 Na de middag voortaan gesloten

Alle senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom!

AGENDA 

MAANDAG 15 MEI 
T/M 

VRIJDAG 19 MEI

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 21 mei: 10.00 uur.
- Zondag 28 mei: 10.00 uur. 1e Pinksterdag.
  Intentie: Wim Kerkhofs.
- Zondag 11 juni: 10.00 uur.
- Zondag 25 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: gebedsvieringne-
tersel@gmail.com of bij één van onze leden.

Gebedsvieringengroep 
Netersel



3212 mei 2023

www.gooskens.nl

LeerWerk-pakket

P Alle stage-uren volledig betaald

P BBL-opleiding betaald; haal je MBO diploma

P Persoonlijke begeleiding

P	 Uren flexibel i
n overleg

P Uitzicht op vaste baan

P Fruit van de zaak

P Vette bedrijfsfeesten

P Sociale werkomgeving; aanpakken met weinig stress

P Personal trainer; gratis sporten op de zaak

Word jij hier ook blij van?

p
We bieden mooie stagemogelijkheden voor jongeren die
willen leren en werken.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Michelle via 06 - 81087259 (appen kan ook)
of mail naar leerbedrijf@gooskens.nl

We hopen snel van je te horen! 

WAAR WE BIJ GOOSKENS BLIJ VAN WORDEN

Stagiaires die van aanpakken houden


