
 

 
In deze editie: 

Standhouders aan het woord 
Artiesten 2018 
Stichting JAM 
Parcours en praktische informatie 

 

Uniek: Het rijdende podium! 

Stap in en laat je MEENEMEN in een UNIEKE MUZIKALE ACT! 

Opstapplaats:   Kruising Hoofdstraat en Torenstraat 

 

Vertrektijden:  14:15 Tribute Johnny Cash - Pepijn 

   15:00 Tribute John Hiatt - Hul Nest Jansen 

   15:45 Tribute Johnny Cash - Pepijn 

 

Busvervoer mede mogelijk gemaakt door Landgoed de Biestheuvel 

Beste bezoeker, 

Welkom op de 2e editie van het BELEVENement. Wij hopen er dit jaar weer in  

geslaagd te zijn om, met een heel nieuwe aankleding en enkele vernieuwingen  

u een mooie dag te mogen bezorgen.  

Aan de inwendige mens is gedacht, er zijn verschillende soorten hamburgers,  

speciaal bieren, een bierproeverij en voor de kinderen zijn er poffertjes.  

Op muzikaal gebied hebben we een mooi gevarieerd aanbod. Zo zal er een rijdend podium zijn en 2 podia met artiesten 

van lokale en regionale bodem. Dankzij Stichting JAM! zijn ook de geluidstechniek en de muziekinstrumenten dit jaar 

weer goed georganiseerd. 

Ook de kinderactiviteiten zijn dit jaar weer verder uitgebreid. Zo kunnen de kinderen schilderen, geschminkt worden en 

is er een springkussen. Ook kan er een oude auto bespoten worden (kosten hiervoor zijn 1 BON). 

Op het parcours is ook een Photobooth opgesteld waar dankzij een professionele fotograaf ludieke foto’s gemaakt kun-

nen worden. Toneelvereniging Sint-Pancratius zal gedurende de dag enkele grappige, komische en soms ook hilarische 

acts uitvoeren.  

Om 15:00 uur vindt bij de kinderactiviteiten de prijsuitreiking van de kleur- en selfie-wedstrijd plaats.  

Rond 17:00 zal ‘Hul Nest Jansen’ de dag gaan afsluiten met een spetterend en gezellig optreden. 

Volg tijdens, maar vooral ook na het BELEVENement onze facebookpagina. Wij zullen hier alle gemaakte foto’s en  

video’s publiceren. 



 



 

 

Al vele jaren een nauwelijks weg te denken centrum in de 

Kempen. Popmuziek wordt door veel mensen in de Kempen 

zowel door jong als oud hoog gewaardeerd. Niet alleen als 

luistervorm maar ook om het zelf te beoefenen. Stichting 

JAM vindt het belangrijk dat (beginnende) muzikanten net 

als ieder ander beginnend kunstenaar de ondersteuning krij-

gen waar zij recht op hebben. Al vele jaren zet stichting JAM 

zich in voor de Kempische popmuzikant... 

Stichting JAM verhuurt repetitieruimtes voor popmuzikanten 

en een aantal muziekdocenten geven er popmuzieklessen. 

Ze zijn tevens regionaal actief in het organiseren van klein- 

en grootschalige popmuziekconcerten. 

Voor meer informatie kun je terecht op de website: 

www.jam-eersel.nl of bellen met 0497 512 070 

 

 

 

 

 

-  

Dankzij docente Marieke Kanters zijn er vele leerlingen uit de 

Kempen vertegenwoordig op onze podia. Zij zullen uiteenlo-

pende optredens verzorgen. Dit geeft ook weer de verbin-

ding aan tussen ons evenement en de (muziek)opleidingen. 

Het BELEVENement wil een podium bieden voor jong én 

oud!  

 

 

 

-  

Een actieve toneelvereniging voor jong en oud. Zij voeren 

meerdere toneelstukken per jaar op, zowel binnen als bui-

ten. Dit jaar hadden zij de primeur tijdens een van hun voor-

stellingen om te werken met een digitaal decor! 

Bij het BELEVENement zorgen zij voor een totaalbeleving 

door een aantal toneelacts verspreid op de dag (on)

aangekondigd uit te voeren op het festivalterrein. Laat je 

verrassen! 

Ben je benieuwd naar verdere activiteiten? Kijk regelmatig 

op hun facebookpagina ‘pancratiushoogeloon’.  

 

 

 

Waar ik me onder andere mee bezig houd is het        

vervaardigen van kant door middel van kantklossen. 

Kantklossen is een zeer bewerkelijke techniek die al 

eeuwen bestaat. Ik beoefen deze Hobby sedert vier 

jaar. 

Haken gebeurt met behulp van een haak-

naald,daarmee worden van garen eenvoudige tot inge-

wikkelde lussen gemaakt,die samen een patroon vor-

men. Met de haaktechniek kun je vele dingen mak-

ken,zoals knuffels,gordijntjes,beddensprei etc. 

Greetjeshandwerken.nl 

 

 

 

Koos Linnemans - Keramiek  

Hanneke de GROOT - Schilderkunst 

KURK en GO - Producten gemaakt van kurk 

Creatiek Uniek - Sieraden en cadeau-artikelen 

Kaarsenatelier Huijbregts - Kaarsen en Workshops 

Ria Bernards - Interieurontwerp & Verkoopstyling 

Uit de keuken van Enia - Poolse Delicatessen en Gebak 

De Kranselier - Bloemsierkunst 

Vera en Jacqueline - Sieraden en cadeau-artikelen 

Timmermansoog - Bedrijfs- en algemene Fotografie 

Cora Hellings - Glaskunst 

Antoon Hoefnagels - Glaskunst 

Nel Lavrijsen - Gehaakt werk voor een goed doel 

Martina Lemmens - Producten van spijkerstof 

Erica van den Boogaard - Keramiek 

http://www.jam-eersel.nl
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11:00 Hul Nest Jansen  

11:15 Hul Nest Jansen  

11:30 Marieke en Harm Charlotte en Pepijn 

11:45 Marieke en Harm Pirette en Pascalle 

12:00 Mr P-JAC Pepijn 

12:15 Mr P-JAC  

12:30 Mr P-JAC Eline en Jessie 

12:45 Mr P-JAC Eline en Jessie 

13:00  Ease en Wise 

13:15 Pepijn Ease en Wise 

13:30 Charlotte en Pepijn Michelle en Britt 

13:45 Pirette en Pascalle en Pepijn Michelle en Britt 

14:00   

14:15 PiusX-college 1 Eline en Jessie 

14:30 PiusX-college 1 Eline en Jessie 

14:45 Michelle en Britt Babette en Pleun 

15:00 Michelle en Britt  

15:15 PiusX-college 2 Lisa 

15:30 PiusX-college 2 Lisa en Britt 

15:45  Birgit en Randy 

16:00 Fabienne en Mark Gitte en Britt 

16:15 Fabienne en Mark Gitte en Britt 

16:30 Fabienne en Mark  

16:45   

17:00 Hull Nest Jansen  

17:15 Hull Nest Jansen  

17:30 Hull Nest Jansen  

17:45 Birgit en Randy  

18:00 Babette en Pleun  

18:15   

18:30 Pepijn  

18:45 Joop Peels  

19:00   

19:15 Hull Nest Jansen  

19:30 Hull Nest Jansen  

19:45 Hull Nest Jansen  

Opmerking: Het programma kan door onvoorziene omstandigheden enigszins worden gewijzigd. 





 

Hoi bezoekers van het Belevenement in Hoogeloon! 

Wij zijn Lucas, Tom, Kelvin en Job. Vier studenten 

Levensmiddelentechnologie uit Wageningen met een 

grote liefde voor bierbrouwen, bierkennis en bier-

drinken. En die drie interesses willen we graag met 

jullie delen op het Belevenement. Want is er nu lek-

kerder dan op zondagmiddag in een stralend zonne-

tje een lekker speciaalbiertje te drinken? Helemaal 

niets natuurlijk! Dat dachten wij ook met z’n vieren. 

Maar waarom zijn er dan zoveel lekkere bieren met 

elk een andere smaak? 

 

Om jullie tegemoet te komen in deze lastige keuze 

staan wij op zondag klaar met vier heerlijke, verschil-

lende bieren met hun eigen smaakbeleving. Ook heb-

ben we heerlijke kazen van De Ruurhoeve, lekkere 

worst van Keurslager Gooskens en verse tapas die 

goed passen bij het bier. Zo kunnen jullie volledig 

genieten van een goed verzorgde bier-spijs  

combinatie. 

We staan zondag de hele dag klaar voor jullie vragen 

en dorstige momenten, dus kom gezellig een praatje 

maken en een biertje met ons drinken! 

 

Hul Nest Jansen, als band verantwoordelijk voor projecten als de ‘Maate’ 

van Beerze Bier Live, SummerCast en een volledig uit de hand gelopen 

concert Dutch Motorcycle Day op vliegbasis Twente. In de afgelopen win-

terperiode is er stevig getimmerd aan nieuw repertoire. Spul van groothe-

den als Elvis Presley, Johnny Cash, Herman Brood spelen ze al jaren. Maar 

nu ook Tom Petty, de Ramones en dorpsgenoot Peter Koelewijn.  

Vanaf 17:00 uur op het hoofdpodium te beluisteren, en  

natuurlijk eenmalig en exclusief in onze bustour! 

-  

Een avondvullend programma met spetterend live percussion entertainment ver-

zorgd door de percussiegroep van Fanfare Wilhelmina in samenwerking met regio-

nale zangers en zangeressen en een speciaal voor deze show samengestelde combo 

en blazerssectie. 

 

In deze tweede editie van DRUMMANIA! gaan we terug in de tijd van happy hardco-

re, boy- en girlbands, flippo’s, nintendo’s en walkmans, oftewel de 90’s!  

 

Een verrassend programma neemt je mee door de verschillende stijlen en de groot-

ste hits uit deze tijd, waarbij ook de nodige ‘drumtertainment’ niet zal ontbreken. 

Kortom, een show die je niet wilt missen! Na deze show hoef je nog lang niet naar 

huis, want na afloop zal de DJ enkel en alleen verzoeknummers draaien. 

Kijk voor meer informatie op www.fanfarewilhelmina.com 



De volgende editie van het BELEVENement zal plaatsvinden op 16 Juni 2019. Heb je interesse voor deelname of 

wens je meer informatie, kijk dan op onze website of mail: info@belevenement-hoogeloon.nl 


