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Door Renate Pijnenburg

EERSEL - Van 20 juni tot 5 september is 
in het Streekmuseum in Eersel een tijd-
loze en muzikale tentoonstelling te zien. 
Een ware ‘Trip down Memorylane’; van 
de ‘Roaring 60’s’ tot het digitale tijdperk 
waarin we ons nu bevinden, laat de expo-
sitie een compleet tijdsbeeld zien. Elke 
dag de moeite van een bezoek meer dan 
waard maar op zondag is er elke week 
iets extra’s. Lowie Seuntjens en Henk van 
de Klundert vertellen er graag meer over.

Er is wat te zien
Het Streekmuseum in Eersel is een fl inke 
poos dicht geweest. Verschrikkelijk jammer 

en daarom is het nu des te fi jner dat het 
weer open mag. Henk is bestuurslid en 
mede initiator van de komende tentoon-
stelling: “De expositie die we net opge-
ruimd hebben over God en het avontuur, 
is slechts door een paar mensen bezocht. 
Een dag na de opening moesten we dicht. 
Heel jammer en we hopen deze tentoon-
stelling ooit te kunnen herhalen. We zijn 
ongeloofl ijk opgelucht dat de cijfers nu de 
goede kant in gaan en we open mogen. 
Dat we onze bezoekers weer iets kunnen 
bieden. En er is wat te zien hoor!” Henk is 
héél erg enthousiast. “Ik ben muzieklief-
hebber en geniet van al het moois dat we 
te zien gaan krijgen. Ik kwam op het idee 
voor deze expositie en heb direct con-

tact gelegd met Peter van der Aa, Maar-
ten Dierks en Lowie Seuntjens, omdat zij 
alle drie goed bekend zijn met muziek in 
de Kempen. Lowie speelde in veel bandjes 
en was jarenlang professioneel muzikant.” 
Lowie: “Er is zoveel te vertellen over mu-
ziek en ik ben blij dat ik gevraagd ben een 
bijdrage te mogen leveren aan deze ten-
toonstelling.”

Beleving
Het was direct duidelijk dat het geen 
expositie zou worden die alléén over 
muziek zou gaan. “Muziek is beleving”, 
gaat Lowie verder. 
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Zestig jaar 
muziek in 
de Kempen
Een ‘Trip down 
Memorylane’ in 
Streekmuseum 
Eersel vanaf 20 juni
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Plannen Egyptische 
Poort worden steeds 
concreter

5
Enthousiast Walking 
Voetbalteam Bladella 
zoekt leden

13

Lowie: “Muziek is beleving. Muziek ráákt en is voor heel veel mensen onderdeel van het leven. Muziek helpt je bij moeilijke momenten in 
het leven, laat je terugdenken aan vroeger of brengt ontspanning. Muziek omvat veel meer dan een paar muzieknoten in een partituur. 
Dat gaan we proberen te laten zien in de expositie. We richten ons voornamelijk op de jaren ’60, ’70 en ’80 en zeker niet alleen op de 
popmuziek; ook carnaval komt aan bod, volksmuziek en klassiek maar ook fanfares en harmonieën, de hele cultuur als het ware.”
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Zondag 2o Juni
Vaderdag

Hoe Verras Jij Papa?
Bij Tuincentrum Groenen vind je 

alles om vaders eens goed te 
verwennen!

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

Wij testen GRATIS
Uw vijverwater

Kleur de Zomer Met Tuincentrum Groenen  

Hulselseweg 11 Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 18:00 uur
Tel: 0497-360 215 vrijdag:           09:00 – 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl

Bekijk Onze 
Acties In de EK 
Special Van Dit 

Leuke Weekblad!

Tip Bladel en TIP Reusel-De Mierden 
maken een nieuwe start!

Waar de toeristische informatie punten in beide 
gemeentes weer open zijn wordt er achter de 
schermen hard gewerkt aan een nieuwe organisa-
tie met een nieuw bestuur.

Na 10 jaar lang het toerisme in Bladel en Reusel-De 
Mierden met veel inzet en resultaten vertegenwoordigd 
te hebben heeft het oude bestuur aangegeven dat het 
tijd is voor vernieuwing.

Ben jij die ondernemer, organisator of betrokkene die 
net dat stapje verder denkt en beseft dat samenwer-
ken noodzakelijk is in deze tijd? Dan zijn we wellicht op 

zoek naar jou om ons bestuur met een diverse vertegenwoordiging uit branches die 
raakvlak hebben met de recreatieve sector te komen versterken.

Wil jij meedenken en beslissen over de ontwikkelingen in de recreatieve sector 
van Bladel en Reusel-De Mierden en onze regio? Wil jij mooie producten kunnen 
realiseren en een nog optimalere samenwerking tussen verschillende partijen verwe-
zenlijken. Dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken om ons nieuwe bestuur te 
versterken.

Heb je interesse of vragen?
Reageer dan voor 17 juni per e-mail admin@tipbladel.nl of bel Ben Maas (kwartierma-
ker Tip Bladel/ Reusel-De Mierden op 06-81138215.
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Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.

KEMPEN - De samenwerkende IVN-af-
delingen in de Kempen organiseren een 
training voor mensen die het leuk vinden 
om natuurwandelingen te begeleiden. 
De deelnemers doen ervaring op in een 
zelf gekozen natuurgebied waarbij zij 
worden begeleid door een mentor.

De deelnemers aan de training krijgen in-
zicht in de oorsprong van het landschap 
en leren hoe zij dit kunnen ‘lezen’ en vooral 
hoe zij hun kennis daarover op een luch-
tige manier kunnen overbrengen aan het 
publiek. Zij leren ook de relatie zien tussen 
de kenmerken van een landschap en de 
verschillende planten- en diersoorten die in 
dat landschap kunnen voorkomen. 

Tijdens de training wordt daartoe informa-
tie gegeven over de dieren en planten die 
in de diverse landschappen en biotopen te 
vinden zijn. Onder leiding van een mentor  
gaan de deelnemers daarna zelf het land-

schap en de planten en dieren die daarin 
voorkomen onderzoeken en bekijken in het 
door hen zelf gekozen natuurgebied. Na 
afl oop van de training zullen zij over vol-
doende kennis beschikken om een groep 
belangstellenden tijdens een natuurwan-
deling te begeleiden. Tijdens de training 
worden ook diverse educatieve vaardighe-
den  aangeleerd en geoefend.

De training start (onder voorbehoud wegens 
corona) in september 2021. Zij bestaat uit 
13 bijeenkomsten op woensdagavonden 
en op zaterdagen. De bijeenkomsten vin-
den plaats op diverse locaties (zowel bin-
nen als ook in de natuur) in de Kempen. De 
training duurt circa 10 maanden. Om eraan 
te beginnen is enthousiasme een prima uit-
gangspunt.

Op dinsdag 22 juni is er een informa-
tie-avond over de training in het IVN-ge-
bouw, Bosstraat 25 in Valkenswaard. Deze 
begint om 20.00 uur. Mensen die belang-
stelling voor deze training hebben en er 
eventueel aan deel willen nemen, zijn van 
harte welkom op de informatie-avond. 
Graag wel vooraf aanmelden via e-mail
cfjdejong@versatel.nl

Training begeleider natuurwandelingen

Er is een kavel verkocht aan het nieu-
we bedrijf Dutch Dumplin. In het nieuwe 
pand op de Kleine Hoeven worden straks 
ambachtelijke dumplins (van oorsprong 
Aziatische deeghapjes) geproduceerd.

Jeroen en Veronique Hermans van Dutch 
Dumplin ontwikkelden eigen recepten en 

smaakcombinaties, die overigens nu al te 
proeven zijn bij het Gildehuis in Eersel. Het 
bedrijf bereidt zich met de bouw van het 
nieuwe pand voor op de productie op gro-
tere schaal. De dumplins worden verkocht 
aan bars, restaurants, cateraars en op fes-
tivals.

Gekozen is voor de Kleine Hoeven vanwe-
ge de goede bereikbaarheid en de moge-
lijkheid om in de toekomst uit te breiden. 
GeWOON Architecten heeft het pand ont-
worpen. Naar verwachting start de nieuw-
bouw na de zomer. Vanaf dan wordt ook 
gezocht worden naar nieuwe medewerkers 
in de moderne grootkeuken.

Startup Dutch Dumplin 
vestigt zich op Kleine Hoeven

Impressie 
nieuwbouw
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“Muziek ráákt en is voor heel veel mensen 
onderdeel van het leven. Muziek helpt je 
bij moeilijke momenten in het leven, laat 
je terugdenken aan vroeger of brengt ont-
spanning. Muziek omvat veel meer dan 
een paar muzieknoten in een partituur. Dat 
gaan we proberen te laten zien in de ex-
positie. We richten ons voornamelijk op de 
jaren ’60, ’70 en ’80 en zeker niet alleen op 
de popmuziek; ook carnaval komt aan bod, 
volksmuziek en klassiek maar ook fanfa-
res en harmonieën, de hele cultuur als het 
ware. Je kunt de Kempen – we richten ons 
op de gemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk 
en Reusel-De Mierden – niet samenvatten 
in één muziekstijl, er was genoeg variatie 
en voorkeur. We laten iets zien over het 
muziekonderwijs van vroeger en natuurlijk 
is er aandacht voor de regionale bandjes 
en dj’s. Zo kwamen we natuurlijk in contact 
met Johnny D, misschien wel de meest 
populaire dj uit de 60’s. Jan Daniëls leefde 
voor de muziek en was de eerste die een 
drive-in discotheek had. Aan de foto’s die 
hij bewaard heeft, zie je dat hij bijkans een 
idool was. Bezoekers van zijn disco hingen 
aan zijn lippen en leken vastgeklonken aan 
zijn draaitafel.” 

Aankleding
Er werd een oproep gedaan voor spullen 
die het gevoel van vroeger konden op-
roepen. Henk: “Dat zijn huishoudelijke ar-
tikelen maar ook bijvoorbeeld brommers 
en transistorradio’s. We hebben heel veel 
respons gekregen en daar kunnen we deze 
prachtige expositie mee inrichten. Zo is 
er een replica van het drumstel van Ringo 
Starr, de accordeon van ‘Houdoe’ en kle-
ding uit alle decennia die we aanstippen. 
Verder zijn er jukeboxen, singeltjes, lp’s, 
bandfoto’s en diverse andere objecten uit 
de jaren ‘60 en ‘70 te zien. Mensen moeten 
het gevoel van vroeger krijgen; ze moeten 

zich herkennen in de spullen. Ik zie hele-
maal voor me hoe gesprekken ontstaan: 
‘Weet je nog dat dit vroeger ook bij ons 
thuis stond?’.” 

Feest
Lowie gaat verder: “We hebben een hele 
bak met kaarten gekregen met afbeel-
dingen van bands, dat was vroeger heel 
gangbaar. Een bruiloft zonder band was 
ondenkbaar. Van die kaarten willen we een 
wand maken waarop mensen kunnen kij-
ken of ze het bandje van hun bruiloft nog 
herkennen.” Lowie zal zeker op enkele van 
de kaarten staan. “Op veel bruiloften ge-
speeld”, lacht hij. “Altijd met veel plezier; 
het was altijd groot feest, de meeste brui-
loftsgasten stonden de hele avond op de 
dansvloer. Dat was de taak van de muzi-
kanten. Maar ook het spelen in discothe-
ken was belangrijk. Ik herinner me twee 
tantes die bij ons inwoonden; zij gingen 
elke zondagmiddag naar De Kuil in Hapert, 
dansen. Ik genoot van de verhalen die ze 
mee terugbrachten. Die verhalen willen we 
met deze tentoonstelling terug in de herin-
nering van de mensen brengen.”

Herinnering
Lowie weet zich zijn eerste kennismaking 
met muziek nog te herinneren: “Ik zat bui-
ten in de tuin en hoorde Peter Koelewijn 
met ‘Kom van dat dak af’. Ik was een jaar 
of acht en het maakte zoveel indruk. Mis-
schien besloot ik op dat moment wel dat ik 
ook de muziek in wilde, al was dat toen niet 
heel bewust. Ik heb er nooit spijt van ge-
had want muziek heeft me altijd veel plezier 
gebracht. Die herinneringen en dat plezier 
willen we oproepen met de expositie die 
volgende week van start gaat.” 

Zondagmiddagen
Binnen in het museum is van alles te zien; 
op zondagmiddag is de tuin van het mu-
seum ‘the place to be’. Henk: “Elke week 

is er een ander thema; we trappen af met 
de Rock&Roll uit de 60’s; er zijn bandjes, 
lezingen en voorspeelmiddagen. Elke week 
is het anders maar altijd de moeite waard. 
Harrie Franken komt met zijn zoon Karel 
om volksmuziek te maken, er is een lezing 
over het ontstaan van carnavalsmuziek mét 
een dweilorkest of er wordt klassiek werk 
gespeeld door een aantal kinderen. In deze 

krant staat elke week het programma en 
op de site van het museum is te zien wat 
er gepland staat. Voor de entree hoef je het 
in ieder geval niet te laten: € 3,-. We denken 
dat we er veel mensen een plezier mee gaan 
doen: thuisgezeten hebben we nu lang ge-
noeg, nu is het tijd voor actie en muziek.”

www.achtzaligheden.nl

vervolg van pagina 1

60 JAAR MUZIEK IN DE KEMPEN

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZA 19 JUNI

ZONNEPITBROOD
Een brood met

extra veel zonnepitten
op basis van tarwebrood.

Van € 2,85   

Nu voor € 2,55
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

De W van Wonen is een financieel breed 
adviserend advieskantoor in Hypotheken 
en Verzekeringen met kantoren in Bladel, 
Breda en Berkel Enschot.

Wij zijn onafhankelijk en bemiddelen voor 
circa 40 geldverstrekkers en verzekering-
smaatschappijen.
Henk Hermans van kantoor Bladel, hy-
pothecair planner en adviseur ‘Duurzaam 
Wonen’ gaat samen met u, uw wensen in-
ventariseren om een juiste keuze te maken 
in het uitgebreide aanbod van geldverstrek-
kers voor uw nieuwe hypotheek.

Of het nu gaat om een bestaande woning, 
project nieuwbouwwoning, een collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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In mijn vorige column had ik het over 
fantasy. Om dit genre te typeren noem-
de ik meerdere dingen die je daar vaak 
af kunt vinken: tovenaars, elfen, draken. 
Je zou het vaste waarden kunnen 
noemen, maar ook stereotypen. Vaak 
hangen deze samen: tovenaars zijn wijs, 
elfen hebben een hekel aan dwergen, en 
draken verzamelen goud en andere rijk-
dommen. Waardevolle informatie als je 
in die wereld bent – bijvoorbeeld tijdens 
een spel. 

Rollenspellen zoals Dungeons & Dra-
gons spelen zich vaak af in een klassie-
ke fantasy-setting. Voordat je aan het 
spel begint kies je wie jij wilt zijn in deze 
wereld. Je kiest een ras (bijvoorbeeld 
ork) en een klasse (bijvoorbeeld tove-
naar) en dat is jouw karakter: je bent 
een ork tovenaar! Maar dat kan eigen-
lijk niet – tovenaars zijn meestal wijs en 
orks dom. Kun je daar wat aan doen? 
Nee, dat is nou eenmaal zo. Er is tegen-
woordig steeds meer kritiek op dit soort 
(stereo)typeringen. Waarom is een ork 
per defi nitie dom? Zijn alle tovenaars 
echt zo wijs? 

Onze hersenen zijn zodanig ingericht dat 
wij graag patronen zoeken. We zien het 
als we op iemand lijken, niet alleen qua 
uiterlijk maar ook qua gedrag. Ook kun-
nen we onszelf ‘vinden’ in personages 
op tv, in boeken, maar ook in spellen. 
Een goed verhaal stelt je in staat je ook 
echt in te leven in de personages omdat 
je jezelf erin herkent. 

Vaak gebeurt die associatie automa-
tisch. Dat hoeft niet altijd positief te zijn. 
Neem nu orks; bruut, barbaars, en vaak 

met een gebronsde huid. In hun gedrag 
zijn ze ongenuanceerd en dom. De fysie-
ke inspiratie is afkomstig van Afrikaanse 
stammen, maar qua gedrag komen ze 
niet overeen. Toch is het makkelijk om je 
aangesproken te voelen als je een don-
kere huidskleur hebt. De makers hebben 
dit net zo min voorzien als jij, maar toch 
gebeurt het. Moet je een ork dan nog wel 
zo strak defi niëren?

Het is makkelijk om je aangesproken te 
voelen. Het is ook makkelijk om tegen 
iemand te zeggen dat hij zich aanstelt 
omdát hij zich aangesproken voelt. Daar 
sluit je echter mensen mee buiten. Mis-
schien houd je aan iets vast omdat het 
traditie is, of omdat het altijd zo geweest 
is. Wat schiet je daar mee op? Kun je niet 
beter zorgen dat iedereen erbij hoort, 
dan dat jij je stereotypen in stand kunt 
houden? Hokjes zijn handig, maar niet 
als je vervolgens de deur op slot doet. 
Het is oneerlijk om iemand anders ge-
vangen te houden in jouw denkbeelden. 

Ik sluit af met een motto dat ik onlangs 
hoorde en dat me bijgebleven is: ‘if you 
can change your mind, you can change 
the world’. Als je kunt veranderen hoe je 
denkt kun je de wereld veranderen; want 
de wereld om je heen is zoals jij die ‘op-
bouwt’ in je hoofd. Op die manier maak 
je de wereld mooier voor jezelf én ande-
ren. Dan kan een ork ook gewoon een 
tovenaar worden.

Ork tovenaar

Pirke

column

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ in Hilvarenbeek 
versterkt het team met een vacature voor

Medewerker 
voorlichting & natuurbeheer (fulltime)

Je bent “in het veld” een belangrijk aanspreekpunt voor tal van geïnteresseerden 
die een bezoek brengen aan de natuurbegraafplaats. Je zorgt voor een gastvrije 
ontvangst, informeert over de mogelijkheden van het begraven in de natuur en 
begeleidt uitvaarten. Verder ben je verantwoordelijk - gesteund door een groep 
vrijwilligers - voor het duurzame natuurbeheer. Je onderhoudt en verbetert de 
kwaliteit van het natuurgebied en zorgt dat de paden, terreinmeubilair en de 
paviljoens tiptop in orde zijn. 

Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar fysiek sterk en sociaal ingestelde 
kandidaten met een MBO-opleiding Bos- en Natuurbeheer (of bereidheid die te 
volgen). Je hebt levenservaring en bent stressbestendig, organisatorisch sterk, 
gastvrij en kunt goed met de computer overweg. Je werkt met regelmaat op zaterdag 
en zondag. 

Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ is een natuurgebied van 27 hectare met diverse 
landschapstypen. Bijzonder is dat mensen hier kiezen voor hun laatste rustplaats in de 
Brabantse natuur. Veel mensen beschouwen natuurbegraven als een manier om symbo-
lisch verder te leven na hun dood.

Verdere informatie tref je op de website www.nbpu.nl. Reacties ontvangen we graag 
voor 23 juni op vacature@nbpu.nl t.a.v. Joyce Sengers. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

VACATURE

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

Word jij onze nieuwe boswachter?

BLADEL - We hadden in december niet 
gedacht dat we ruim 4 maanden moes-
ten wachten om onze gestaakte Einde-
jaarsactie een vervolg te geven. We heb-
ben dit gedaan onder de naam Bladel 
Centrum Unlocked.

Uit de ruim 59.000 geactiveerde loten van 
onze gestaakte Eindejaar- en Unlocked-
actie zijn, naast de 100 weekprijzen van 
€ 20,- inmiddels ook de hoofdprijswinnaars 
van ieder € 250,- shoptegoed bekend.

De hoofdprijswinnaars zijn Mariet Verdaat, 
Thea Wirds, Henk Stravers, Marianne Rip-
hagen en Hannie Veron. Inmiddels hebben 
de gelukkige prijswinnaars (m.u.v. Thea 
Wirds, die op de foto ontbreekt) hun prijs in 
ontvangst genomen uit handen van voor-
zitter Ton Wouters. Namens al onze onder-
nemers van harte gefeliciteerd en degene 
die niet gewonnen hebben bedankt voor 
jullie lokale aankopen en deelname. 

Alleen samen maken we Bladel Centrum!

Uitslag prijswinnaars Bladel Centrum

De laatste zaterdag van juni staat jaar-
lijks in het teken van een eerbetoon aan 
onze Nederlandse veteranen. Nederland 
bedankt de veteranen die werden óf 
worden ingezet in dienst van de vrede. 
Ook vanuit de gemeente staan we stil 
bij deze speciale dag door op 26 juni de 
veteranenvlag te hijsen.

Nationale viering met extra programma
Vanwege de coronamaatregelen is er dit 
jaar geen nationaal defi lé of bijeenkomst 
op het Malieveld. Wel wordt, net als in 
2020, een ceremonie georganiseerd met 
bijzondere verhalen van veteranen en 

speciale muziek door Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’, ondersteund 
door verschillende solisten. Dit jaar is er 
een extra tweede programma, waarin vete-
ranenverhalen worden opgehaald uit heel 
Nederland en die worden in Den Haag in 
een muzikale setting gepresenteerd. Dit 
programma van ongeveer 45 minuten be-
gint om 17.00 uur op Omroep Max. 

Oproep: ideeën welkom!
We willen de waardering voor veteranen 
nog meer vorm geven in onze gemeente. 
Mogelijke ideeën zijn het organiseren van 
een inloopcafé, ontmoetingsbijeenkom-
sten of de aanleg van een anjerperkje. We 
willen hier graag samen met veteranen een 
invulling aan geven! 

Interesse om mee te denken? Neem dan 
contact op met Karin Soontiens via tele-
foon 088-4970164 of mail k.soontiens@
reuseldemierden.nl

Ideeën welkom voor waardering 
Nederlandse veteranen
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Samenwerking is 
dé sleutel tot succes
Plannen Egyptische Poort 
worden steeds concreter

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + Foe Yong Hai +
4 mini loempia’s + 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!

€ 16,50

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN
OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

met andere aanbiedingen.
Deze actie is geldig t/m 28-02-2021

ordering website
powered by Polygon b.v.

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

HET ‘À LA CARTE’ RESTAURANT IS OPEN!                         WEEKAKTIE 
                     SUSHI BOX

                                     California Rolls - Salmon Rolls        
                                       Tuna Rolls - Tempura Ebi Rolls

                          
                            32 stuks € 35,20

                          nu voor slechts

     € 27,-

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De beste plannen zijn de 
plannen die voortkomen vanuit de wens 
om samen te werken. Te weten dat een 
meerwaarde toegevoegd kan worden 
aan een bestaand aanbod. De plannen 
voor de ontwikkeling van De Egyptische 
Poort in Bladel voldoen precies aan het 
criterium. Een aantal Bladelse onderne-
mers heeft zich verenigd en staat voor 
een uitdaging om van de locatie aan de 
Bossingel een bruisend en sportief ge-
heel te maken.

Ontwikkeling 
De plaats waar vroeger het buitenzwembad 
van Bladel stond, ligt er sinds het verdwij-
nen van dat bad verlaten bij. De gemeente 
heeft altijd de wens gehad om het gebied 
te ontwikkelen en meer dan eens zijn nieu-
we plannen gepresenteerd. Die even snel 
– of soms pas na langere tijd – toch weer 
in de prullenmand verdwenen. Wethouder 
Davy Jansen: “Het idee voor een hotel is 
er eigenlijk altijd wel geweest maar hoe en 
wat en door wie bleef altijd vaag. De eerste 
plannen stammen uit 2002, in 2006 werd 
vanuit de gemeente een gebiedsontwikke-
ling opgestart met dat hotel, woningen en 
uitbreiding van de sportaccommodatie. In 
2014 sneuvelde ook dat plan en sindsdien 
is er op dat gebied niet veel meer gebeurd. 
Totdat in 2017 een aantal ondernemers zich 
meldde en voorzichtig met een nieuw plan 
kwam. Wat de gemeente betreft moest het 
aan twee criteria voldoen: het centrum van 
Bladel ‘groen’ verbinden met het gebied en 
water moest centraal staan.”

Initiatief
Het binnenbad kende in het verleden roerige 
tijden en daarom werd de grond onder het 
zwembad aangeschaft door de gemeen-
te, dat gaf de exploitant van het zwembad 
wat ademruimte. Wethouder Jansen: “Het 
is goed te zien dat deze exploitant ook in-
stapt in de nieuwe ontwikkeling.” Aan tafel 
zitten Ludo Kaethoven van Training Unit 
en Rob van Brakel van Fysiotherapie Bla-
del; zij zijn samen met Femke van Bussel 
van De Tipmast de drie initiatiefnemers. 
Ludo: “Ik zie zoveel kansen om verbin-
dingen te leggen. Ik heb nu al de grootste 
sportschool van de regio, misschien wel 
van Nederland. Ik maak namelijk gebruik 

van de bossen en de sportvelden die er al 
zijn. Met een beetje fantasie kun je zeggen 
dat mijn sportruimte tot de Ardennen reikt. 
Overdag zijn de sportvelden veelal leeg en 
in goed overleg met de sportverenigingen 
mag ik er gebruik van maken. Zij komen 
bij mij voor alternatieve trainingen en op 
die manier is dus al een wisselwerking of 
verbinding ontstaan. Rob ken ik omdat hij 
bij mij traint en ik mijn klanten bij blessu-
res naar hem doorstuur, hij is specialist op 
het gebied van sportblessures. Met Femke 
zijn al goede contacten omdat zij midden in 
‘mijn’ sportgebied zit. Op redelijk informe-
le wijze zijn de eerste plannen ontstaan en 
overal waar we de plannen vertelden, werd 
enthousiast gereageerd.”

Samenwerking
Volgens Rob is samenwerking dé sleutel 
tot succes. “Als corona ons iets positiefs 
geleerd heeft dan is het wel dat we ervaren 
hebben dat we niet zonder elkaar kunnen. 
Mensen zijn zich bewuster geworden dat 
een gezonde leefstijl belangrijk is en zijn 
veel meer naar buiten gegaan. Die facetten 
komen samen in onze plannen, waar Num-
merEen kinderopvang en Optisport inmid-
dels een vaste plek hebben ingenomen.”  
Ed Heijnen van Stichting Maatschappelijk 
Ontwikkelen vertelt graag iets meer over 
de inhoud van de plannen: “Er komt een 
gebouw waarin de eerdere partners hun 
eigen ruimte krijgen, met horeca/brasserie, 
binnenbad, sportaccommodatie en fysio-
therapie. Daarnaast komt een grote zwem-
vijver en er komt ruimte voor een grote 
camperplaats. Sport, zorg, horeca, recre-
atie, toerisme: het komt allemaal samen. 
Laten we het MFS als werktitel geven: een 
Multi Functionele Sportaccommodatie.”

Kritisch kijken
Voor de fi nanciering is door de stichting 
Maatschappelijk Ontwikkelen een apart 
plan bedacht, met als belangrijkste pijler 
dat het de gemeenschap niet al te veel 
gaat kosten. Door pacht en inkomsten 
vanuit de toeristenbelasting moet het bud-
gettair gezien een vriendelijke aangelegen-
heid worden. Wethouder Jansen: “Natuur-
lijk vragen we de gemeenteraad garant te 
staan voor een bepaald startkapitaal maar 
op zich moeten de deelnemende bedrijven 
zichzelf straks in stand houden en winst 
gaan maken. Tijdens de raadsvergadering 

van 8 juli gaan we de gemeenteraad vra-
gen of ze € 150.000,- over hebben voor 
een binnenzwemfaciliteit. Als College zijn 
we positief over dit plan maar we vragen 
de gemeenteraad kritisch naar het plan te 
kijken. Elke euro kan maar één keer uitge-
geven worden.”

Beheer
Over het beheer van De Egyptische Poort 
wordt nog nagedacht. Ludo: “Dat wordt 
naar alle waarschijnlijkheid een stichting 
waarin de eigenaren vertegenwoordigd 
zijn. We vragen de gemeenteraad  daarover 
een beslissing te nemen. Voor de inwoners 
is op dit moment vooral van belang dat ze 
weten wat ze in het gebied kunnen doen 
en verwachten. Dat is wat ons betreft heel 
veel. Het zwembad krijgt vijf banen van 25 
meter, waardoor zwemlessen en zwem-
sporten in de toekomst verzekerd zijn van 
een accommodatie. De grote zwemvijver 
biedt kansen voor recreatie en natuurlijk zit 
je bij de horeca goed omdat er altijd wat te 
zien zal zijn. De kinderopvang kan gebruik 
maken van de faciliteiten en ouders kunnen 
hun kinderen een uurtje langer laten blijven 
om zelf even te gaan sporten. Met de fysio-
therapeut kun je op je eigen sportveld oe-
fenen of lekker de natuur in.” Overal is over 
nagedacht en klinkt ontzettend logisch.

Enthousiast
De verbindingen die al zijn gelegd, zijn waar-
devol voor de ontwikkeling van het plan. 
Ludo: “Er zijn al verenigingen die hebben 
aangegeven hun eigen kantine op te zullen 
geven, als er een grote gemeenschappe-
lijke voorziening komt. Ook dat verbindt 
natuurlijk. Of je zit alleen met je eigen team 
een drankje te doen na de training, of je zit 
samen met andere verenigingen. Veel ge-
zelliger lijkt me. Je ziet dat onze plannen 
voor inspiratie zorgen bij anderen. Zo heeft 
bijvoorbeeld de scouting al aangegeven 
dat ze het bouwen van vlotten toe kunnen 
gaan voegen aan hun activiteiten. Daar is 
nu geen gelegenheid voor. Zo zijn er tal van 
kleine initiatieven die langzaam ontstaan en 
uitgroeien tot grotere activiteiten. We mer-
ken ook dat het de mensen aanspreekt dat 
de ontwikkeling vanuit lokale ondernemers 
komt. Dan is er veel meer de gunfactor dan 
wanneer er een projectontwikkelaar uit een 
andere deel van het land iets probeert. Wij 
zijn enthousiast en hopen dat de inwoners 
en vooral de gemeenteraad dat ook zijn of 
worden. Met z’n allen kunnen we een héél 
mooi stuk aan Bladel toevoegen.”

Schetsen: 
Vaessen algemeen bouwbedrijf BV
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weekkrant PC55 
goed om te weten

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

za. van 9 tot 16 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 6,-

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

UIT EIGEN KWEKERIJBroekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819UIT EIGEN KWEKERIJUIT EIGEN KWEKERIJ
Like ons op Facebook

BLADEL - Op zaterdag 19 juni organi-
seert BoekStart samen met de biblio-
theken voor het eerst een landelijke 
BoekStartdag. Een dag waarop biblio-
theken jonge gezinnen met baby’s en 
peuters verwelkomen in de Bibliotheek 
en verrassen met leuke activiteiten.

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwij-
zen en verhaaltjes vertellen – versterkt de 
band met je baby. En kinderen die als baby 
al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal en 
zelfs beter op school. Je kan dus niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen. Maar hoe 
lees je voor aan een baby’tje? Waar let je 
op? Wat zijn geschikte boeken en waar-
om? Tijdens deze BoekStartdag vertellen 
we je er alles over.  

Er is een inloopprogramma waarbij inter-
actief wordt voorgelezen en je hierover als 
ouders ook tips krijgt. Daarnaast is Ilse van 
Dijk aanwezig om informatie te geven over 
baby en kinder EHBO (voor meer informa-
tie zie www.sweetbabie.nl) en zal Ilse Kuij-
pers informatie geven over gebaren in de 
opvoeding (voor meer informatie zie www.
letstalksigns.nl). 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
ochtend. De BoekStartdag is van 10.00 tot 
12.30 uur in Bibliotheek Bladel. 

Deze ochtend is gericht op kinderen tussen 
de 0 en 4 jaar en hun (groot)ouders. Het is 
tijdens deze ochtend mogelijk om je kindje 
gratis lid te maken van de Bibliotheek. 

Is je kindje ouder dan 3 maanden en heb je 
nog geen gratis BoekStart-koffertje of bon 
daarvoor ontvangen? Ook deze kun je tij-
dens de BoekStartdag ophalen.

www.bibliotheekdekempen.nl

BoekStartdag in 
Bibliotheek Bladel

Vanaf juni wordt er gebouwd aan project 
Vlashof. Wilhelminalaan 71-75a (ook wel 
bekend als Vlashof) wordt de komende 
maanden bouwrijp gemaakt. 

In juni en juli vinden er kabel- en leiding-
werkzaamheden plaats aan de kant van de 
Wilhelminalaan. Daarna start de bouw. Tot 
en met eind 2022 worden er woningen ge-
bouwd en dit kan enige hinder opleveren. 

Na de bouw wordt de woonomgeving van 
Vlashof woonrijp gemaakt, onder andere 
door aanleg van bestrating en groen. 

Kijk voor meer informatie op de website 
van Van Gisbergen onder ‘Projecten’.

Project Vlashof: nieuwe woningen

VESSEM - Het gaat de goede kant op 
met onze samenleving en er worden 
steeds meer versoepelingen door-
gevoerd. Ook de Jacobushoeve, Jan 
Smuldersstraat 4 in Vessem, heeft zijn 
deuren weer geopend. Wel geldt er nog 
een beperkte openstelling voor drie da-
gen per week.

Onze openingstijden voor de komende 
periode zijn als volgt:
-  Aanname goederen: dinsdag, donder-

dag en zaterdag van 10.00-12.00 uur en 
van 13.00-16.00 uur.

-  Winkels: dinsdag, donderdag en zater-
dag van 13.00-16.00 uur.

-  Praathuis: dinsdag, donderdag en za-
terdag van 13.00-16.00 uur.

Daarnaast hanteren wij op ons terrein nog 

steeds de corona-voorschriften, zoals 1,5 
meter afstand houden, verplicht dragen 
van mondkapje, winkelen met mandje 
voor iedere bezoeker en beperkt aantal 
bezoekers.

Zo zullen we in de loop van het jaar staps-
gewijs, op basis van de dan geldende 
maatregelen en voorschriften vanuit de 
overheid, de Jacobushoeve steeds verder 
open kunnen stellen.

Wij hopen u binnenkort te ontmoeten op 
de Jacobushoeve in Vessem. U bent van 
harte welkom voor een bezoekje aan onze 
winkels, een kopje koffie met een praatje  
of een wandeling door onze prachtige 
tuin.

www.jacobushoeve.nl

Jacobushoeve is weer open!
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BLADEL - Eindelijk kun je nu komen kij-
ken naar deze mooie kindermusical in 
Den Herd op zaterdag 10 juli om 19.00 
uur.  Een groep kids uit Bladel en om-
geving gaat u zeker vermaken met deze 
voorstelling naar het boek van Annie 
M.G. Schmidt. 

De musicalleerlingen hebben lang mo-
gen repeteren, ook tijdens de lockdown, 
maar nu mogen ze dan echt gaan stralen. 
Kaarten kun je nu bestellen via theater@
denherd.nl en info@desdemonadance.nl. 
De kaarten kosten € 10,-.  Maar wegens 
corona mag de zaal helaas niet vol zijn, dus 
wacht niet te lang! De kinderen hopen zo 

dat u allemaal komt kijken na een jaar van 
wachten. 

Poes Minoes
Het bekende verhaal van de poes Minoes 
die in een mens verandert, maar hoe en 
waarom dat snapt niemand. Alle katten uit 
de buurt gaan mee op onderzoek en ko-
men dan oog in oog te staan met Ellemeet 
en die haat katten... 

Ben je na het zien van deze show enthou-
siast geworden, dan kun je mee gaan doen 
met onze volgende musical. Zingen, dansen 
en acteren doen we elke vrijdag bij Podi-
um10, Biezeveld 10. Zien we je op 10 juli?

Kindermusical Minoes in Den Herd

BLADEL - Het bestuur van Den Herd moet deze dagen niet alleen nadenken over 
de inrichting van het nieuwe gemeenschapshuis maar ook over de identiteit. 
Daarvoor zijn een aantal brainstormsessies georganiseerd met betrokken 
instanties, bedrijven, verenigingen en gebruikers. Uiteindelijk is er één woord 
dat álles waar het nieuwe gemeenschapshuis voor staat, samenvat: ruimte.

Ruimte komt er straks voldoende; er zijn meer vierkante meters waar gebruik van 
gemaakt kan worden. Drie verdiepingen, gezellig lounge-ruimtes, een prachtige 
theaterzaal en werkplekken, al dan niet fl exibel. Er wordt zoveel mogelijk met open 
ruimtes gewerkt. Je ziet de andere gebruikers, je weet wie binnen is en uiteindelijk 
zal dat de kern van het nieuwe gemeenschapshuis worden: verbinden.

Ruimte kan ook gezien worden in overdrachtelijke zin. Ruimte voor nieuwe ideeën, 
voor initiatieven, ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling. Ruimte voor rust, voor 
bedrijven, voor samenwerking en natuurlijk heel veel ruimte om de sociale cohesie 
te vergroten. Eén gebouw met heel veel functies, waar mensen elkaar tegenkomen, 
samen tot nieuwe ideeën komen en die uitvoeren. Een ruimte waar jong en oud elkaar 
tegenkomen, ontdekken, versterken en de ruimte geven. Ruimte voor generaties.

De plannen zijn ambitieus maar worden vertaald naar het dagelijkse leven. Het doel 
is dichtbij ‘het merk’ te blijven. Behouden wat goed is want Den Herd is al vele jaren 
een vaste waarde in het leven van menig Bladelnaar. Dat moet zo blijven; iedereen 
moet een reden hebben om eens binnen te lopen, een activiteit te ondernemen, een 
voorstelling te bezoeken of aan te sluiten bij een organisatie die zijn of haar plek 
heeft in het nieuwe gemeenschapshuis. Samen is het doel maar alleen is ook prima. 
Een vaste activiteit bezoeken biedt houvast en zekerheid. Vanuit die zekerheid kan 
langzaam gebouwd worden aan verkenning, nieuwe mensen ontmoeten, andere 
activiteiten ontplooien. Niets moet maar de mogelijkheden komen er.

Een nieuwe identiteit vraagt om een nieuwe manier van werken en daarmee is al 
begonnen. Door de werkgroep Jeugd en de Klankbordgroep in het leven te roepen, 
zijn mensen – jong en oud – opgeroepen mee te denken over het nieuwe gemeen-
schapshuis. De deelnemers aan de werkgroepen hebben de ruimte gekregen om hun 
ideeën te laten horen. Wat daaruit steeds naar voren is gekomen is dat het goede 
behouden moet worden en het nieuwe moet worden omarmd. Aan de input en het 
enthousiasme van de deelnemers aan de werkgroepen te merken, is de bereidheid 
om mee denken over nieuwe activiteiten en initiatieven groot.

Deze week is het raadsvoorstel voor de verhuizing van Den Herd naar de markt 
verstuurd naar de politieke partijen. Het defi nitieve ontwerp is op een haar na gereed. 
De ambities van de (toekomstige) gebruikers en het bestuur van Den Herd heeft na 
een intensieve samenwerking  geleid tot een uitnodigend, transparant en functioneel 
gebouw dat de sociale cohesie binnen de gemeenschap zal verbeteren.

www.denherd.nl

Ruimte 
voor generaties

Cultureel Centrum Den Herd • Emmaplein 4, 5531 HM Bladel • Tel.: 0497 381 231  •  www.denherd.nl

JONG & OUD

Julianastraat 30 - Diessen

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur - Zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

OP ONZE BINNENPLAATS 
IS EEN GEZELLIGE MARKT 

MET ZOMERSE 
AANBIEDINGEN INGERICHT
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REUSEL - Lekker ac-
tief meedoen is het 
motto voor de deelne-
mers van het maan-
delijkse heemspel in 
Reusel. Individueel, als 
gezin, team of ander 
groepsverband op een 

leuke manier kennis vergaren over het 
heden en verleden van het dorp. 

Door de pandemie kwam de jubilerende 
HWR, enigszins gedwongen, tot het organi-
seren van een activiteit die volledig corona-
proof was. Dit resulteerde in het heemspel 
2021: ‘Op zoek naar gouden korenaren’.  
Vragen beantwoorden, puzzels en plaatjes 
ontleden, speurtocht en raadspel zijn de 
ingrediënten die de smaak bepalen van het 
spel. Gezien het aantal deelnemers en po-
sitieve reacties is het samengestelde menu 
een goede keuze. Heemkunde Werkgroep 
Reusel bestaat 50 jaar en trakteert zes 
maanden lang telkens drie prijsjes voor de 
hoogst scorende. Doe je ook mee voor de 
eindzege dan ding je tevens mee voor de 
trofee: Één der Slimste Reuselnaren.  

De winnaars van  editie april zijn  persoon-
lijk benaderd en hebben de prijzen in ont-

vangst genomen. De juiste antwoorden 
vind je op de website www.heemkunde-
reusel.nl.

Het juni-spelformulier staat op pagina 21 
van deze uitgave en is ook af te halen bij:  
TIP Reusel, Bibliotheek en Hollandershoeve  
in Reusel. Tevens kan het geheel digitaal 
ingevuld en ingezonden worden waarvoor 
je informatie vindt op: www.heemkunde-
reusel.nl                                                                                                                              

Deelname is helemaal gratis dus: Doe ook 
mee! Succes.

Wel of geen pandemie, 
zonder Heem Kunde Nie.

www.heemkundereusel.nl

Kijk op pagina 21 
voor het spel

Reusels Heemspel
op stoom 
met 3e aflevering

* Voor al uw nieuwbouwwerken
* Renovatiewerken
* Onderhoudswerken
* Project-ontwikkeling
* Machinale timmerwerken

onder komo-keur

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

40,-
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DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl
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Door Jan Smets

BLADEL - Voor de coronasluiting wan-
delde Miet Bressers-van den Boomen 
drie keer per week met de rollator van 
haar knusse huisje naar De Goei Plak 
aan de Kloostertuin in Bladel. “Ze staan 
altijd klaar met koffie en thee met een 
koekje.”

De vieve 86-jarige Bladelse heeft er he-
lemaal haar draai gevonden: “Ik had er 
zo vier bij elkaar om te kaarten. We joke-
ren en ik vertel graag een mopke. Ik ben 
wel ‘ne gangmaker”, lacht ze hartelijk. “Je 
kunt er ook de krant lezen, maar dat doe ik 
thuis wel. Ik lees veel en hou het Bladelse 
nieuws goed bij.”

Miet Bressers leerde De Goei Plak kennen 
door een kennis, die haar een keer mee-
nam. Sindsdien is ze er vaste bezoekster, 
die geen morgen overslaat. Ze geniet van 
de spelletjes, zoals kaarten, rummikub en 
sjoelen. En natuurlijk van het gezellig ‘buur-
ten’ aan de huiskamertafel. “Mensen we-
ten niet wat ze missen. Je wordt altijd goed 
ontvangen en de lunch is elke dag gewel-
dig lekker”, complimenteert ze de vrijwilli-
gers. “Dat zijn schatten, allemaal.”

Ze zou het liefste zelf nog die rol van vrij-
willigster op zich nemen. Dertig jaar hielp 
ze mee op Verzorgingshuis Kempenland 
en De Floriaan. Helaas brak ze twee jaar 
geleden bij een verkeersongeluk een rug-
genwervel. Daardoor moet ze voorzichtig 

zijn: “Stilzitten is niks voor mij. Als ik iets 
kan doen, dan doe ik het. Als het maar voor 
mensen is. Ik wou eigenlijk gezinsverzorg-
ster worden”, verklapt Miet Bressers een 
ambitie die helemaal bij haar gepast zou 
hebben. “Dat kon niet in die tijd. Ik was 
de oudste van tien kinderen. Dan moest je 
meehelpen vroeger. Leren zat er niet aan.” 

Zorg heeft ze in haar leven echter al ge-
noeg – ook noodgedwongen - gegeven. 
Haar eerste man Kees Bressers was lang 
ziek. Zeven keer zijn ze samen op bede-
vaart naar Lourdes geweest om te vragen 
voor genezing. Kees was pas 54 jaar oud 
toen hij overleed. Daarna woonde ze, tot 
zijn overlijden, nog zeventien fijne jaren 
samen met Jan Maas. Steeds was Miet 
mantelzorger. “Ja, ik heb een bewogen 
leven gehad”, kijkt ze terug. “Gelukkig 
heb ik ook veel steun gehad.” Ook nu nog 
staat ze klaar wanneer het maar kan. De 
buurvrouw rijdt ze rond in de rolstoel. De 
buurman kan rekenen op een extra zelf-
gebakken visje. Haar dochters hebben 
ongetwijfeld iets van die zorggenen over-
gekregen, Alle drie hebben ze er hun werk 
in gevonden.

Miet Bressers groeide op in Hoogeloon. 
Toen ze tien was verhuisde het gezin Van 
den Boomen naar een groter huis aan de 
Bladelse Molenstraat. Later woonde ze er 
met haar man Kees. Haar drie dochters 
werden er ook geboren. Inmiddels wordt 
Miet zich nog eens omringd door vier klein-
kinderen en vier achterkleinkinderen.

De coronabeperkingen hebben haar daar-
bij nauwelijks parten gespeeld: “Ik ben niet 
bang geweest. Mijn prikken heb ik gehad. 
De contacten met mensen, die mis ik wel”, 
zegt ze nu. Het tekent haar optimistische 
en actieve levenshouding: “Ik hoop hon-
derd te worden. Tenminste als ik zo blijf.” 

Miet heeft dan nog ruim voldoende tijd om 
de verloren dagen op De Gloei Plak in te 
halen. Want zodra het weer kan, wandelt 
ze elke dinsdag-, woensdag- en donder-
dagmorgen naar de Kloostertuin: “Daar kijk 
ik toch wel naar uit. Eindelijk weer gewoon 
contact met de mensen. Daar draait het 
toch om.”

Vrijwilliger worden?
Heb je interesse om ook vrijwilliger te  
worden of wil je deelnemen, dan kun je 
contact opnemen met Cordaad/Wél!zijn  
de Kempen, Ivonne Megens, telefoon 
0497-721611 of mail naar 

imegens@welzijndekempen.nl

Miet Bressers is trouw bezoeker 
van De Goei Plak
“Ik verveel me niet, maar ik mis de mensen”
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

van € 4099,-
nu voor

€ 2999,-

Kalkhoff Endeavour 5B Move 
Speedpedelec 45 km/u 
 •  Sportieve integrale alu frame
 •  Zeer krachtige Bosch Performance speed middenmotor 

75 Nm/350 wh
 •  Intuvia Bosch display met laadfunctie smartphone
 •  Luchtgeveerde voorvork
 •  Krachtige Magura MT4 schijfremmen
 •  500 Wh accu

Huijbregts Infra BV is een onderdeel van de Huijbregts bedrijven Reusel-Arendonk.  
Wegenbouw & rioleringswerk zijn al jaren ons vak. Onze relatie met openbare en  
particuliere opdrachtgevers stoelt op degelijkheid en betrouwbaarheid. 

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij:

Chauffeur voor 
vrachtwagen met laadkraan 

Wij bieden:
-  Een afwisselende functie in een vlakke organisatie met gedreven collega’s 

die je de nodige ondersteuning bieden.
- Werken in eigen streek en bieden een aantrekkelijk salaris.

Interesse: 
Neem contact op met de heer G. Huijbregts 
op nummer 0497-641225 of stuur een mail naar 
info@huijbregts.eu

Huijbregts Infra BV
Postelsedijk 2b • 5541 NM Reusel

VERMAAK

EERSEL - Sinds 1 juni is de 
wandelroute DigiTaalhuis te 
bewandelen. Deze route is 
i.s.m. Visit Eersel tot stand 
gekomen. 

In Nederland hebben 2,5 mil-
joen volwassenen moeite met 

lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor lo-
pen zij regelmatig tegen problemen aan op 
het gebied van geld, werk, gezondheid en 
gezinsleven. In regio de Kempen betreft dit 
ruim 7.000 volwassenen. Voor hen is er het 
DigiTaalhuis, dat gratis hulp biedt.  

Wandelroute
Met de wandelroute willen we meer be-
kendheid geven aan het DigiTaalhuis in 
Eersel. De wandelroute (3 km) start bij Visit 
Eersel (Markt 30a) en gaat vervolgens door 
het centrum van Eersel. Onderweg zijn tien 
opdrachten te vinden op het gebied van re-
kenen en taal. Na de route kunnen mensen 
de antwoorden invullen op de website van 
het DigiTaalhuis (www.digitaalhuisdekem-
pen.nl) of telefonisch via 06-33590936. In-
zendingen mogen vervolgens een verras-
singstasje ophalen. Durf jij de route aan? 

Het DigiTaalhuis
Het DigiTaalhuis Eersel is een initiatief van 
gemeente Eersel, WelCordaad, Stichting 
Lezen & Schrijven, Ster College en Biblio-
theek De Kempen. Samen zetten zij zich in 
om laaggeletterdheid te bestrijden. In 2017 
hebben gemeenten Bergeijk, Bladel, Eer-
sel en Reusel-De Mierden het convenant 

‘Versterking Basisvaardigheden Kempen-
gemeenten’ ondertekend. In 2017 opende 
het eerste DigiTaalhuis in Bergeijk, in 2020 
volgden DigiTaalhuis Bladel en Reusel-De 
Mierden. Ook de gemeente Eersel is aan-
gesloten en opent officieel in september 
dit jaar. Samen vormen zij DigiTaalhuis de 
Kempen. In de afgelopen jaren sloten er al 
verschillende nieuwe, lokale partners aan. 

Help mee!
Help jij ons ook mee zoveel mogelijk men-
sen te laten weten dat ze gratis hulp kunnen 
krijgen. Post je tofste foto van deze route 
op social media en laat iedereen weten dat 
ze voor hulp met schrijven, lezen, rekenen 
en computeren bij het DigiTaalhuis terecht 
kunnen. Je vindt ons ook op Facebook!

Nieuwe partners en vrijwilligers gezocht
Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieu-
we partners om het netwerk te vergroten en 
naar enthousiaste vrijwilligers die anderen 
willen helpen. Hiervoor kan men contact 
opnemen met Macha Mathijssen, coördi-
nator DigiTaalhuis Bergeijk, Bladel, Eersel 
en Reusel-De Mierden, tel. 06-33590936 of 
per e-mail via: m.mathijssen@bibliotheek-
dekempen.nl.

Wil je zelf meer weten om aan de slag te 
gaan? Of ken je iemand in je omgeving die 
hulp kan gebruiken? Kijk dan op de web-
site of Facebookpagina: 

www.digitaalhuisdekempen.nl
www.facebook.com/DigiTaalhuis

Wandel mee en maak kennis 
met DigiTaalhuis Eersel
Wandelroute (3 km) start bij Visit Eersel

EERSEL - Eindelijk, na zoveel maanden 
verplichte sluiting doen we de deuren 
van het museum weer open. De afgelo-
pen maanden is er door de vrijwilligers 
hard gewerkt zodat we er weer klaar 
voor zijn.

De tuin is prachtig, elke dag wordt deze 
groener, geuriger en gezelliger. In de krui-
dentuin staan de unieke beelden van Luc 
Verhaart opgesteld en de vergeten groen-

ten ontspruiten in de moestuin. Binnen 
wordt nog hard gewerkt aan de nieuwe 
tentoonstelling ‘60 jaar muziek in de Kem-
pen’. 

Het museum en de tuin is t/m 18 juni te 
bezoeken tegen de gereduceerde prijs van  
€ 3,00 voor volwassenen. Kinderen hebben 
gratis toegang. Je vindt Kempenmuseum 
De Acht Zaligheden aan de Kapelweg 2 in 
Eersel.

Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden weer open!
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Verwen papa op Vaderdag met deze 
appeltaart frietjes. Leuk om met de kids 
te maken, nog fi jner om samen op te 
snoepen. Zelfgemaakt wint het altijd van 
iets uit de winkel en zeker op Vaderdag!

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 
        berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

Appeltaart frietjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 rollen vers bladerdeeg
o 3 jonagold appels
o ½ tl kaneel
o 2 el suiker
o 80 g rozijnen
o 1 ei
o kaneelsuiker om te bestrooien

Verwarm de oven voor op 200 °C.
Schil de appels, verwijder de
klokhuizen en snijd de in stukjes.
Doe de appelstukjes, de rozijnen met
de suiker en kaneel in de
foodprocessor of blender en maal tot
moes. Rol een plak bladerdeeg uit en
verdeel de appelmoes erover. Leg de
tweede plak erop, druk zachtjes aan
en maak hierin verticale stroken van
+/- 2 cm. Snijd hierna het bladerdeeg
horizontaal doormidden. Je hebt nu

“frietjes”. Bestrijk de bovenkant van
de frietjes met een losgeklopt ei en
bestrooi met de kaneelsuiker.

Bak de frietjes circa 25 min. in de
voorverwarmde oven. Laat afkoelen
en snijd eventueel met een mes
nogmaals de randjes door.

Serveer ze met slagroom en/of
karamelsaus.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6-8  personen Voorbereiding: 20  min Klaar in:  45  min

aneelsuiker om te bestrooien
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Uitneembare 
EK Voetbal bijlage 

in het hart 
van deze krant

VOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

LASER EGALISATIE VAN O.A. KUILPLATEN
WEGENBOUW EN BEDRIJFSVLOEREN ENZ.

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

E info@jvu-bestratingen.nl     W www.jvu-bestratingen.nl
HAPERT     T 06 - 53 95 64 83

JONG & OUD

KEMPEN - Niet de vakkennis is door-
slaggevend bij het aannemen van een 
stagiair of nieuwe medewerker, maar 
motivatie en het doorzettingsvermogen. 
Dat was vorige week donderdag één 
van de eyeopeners van de eerste editie 
van Meet & Match KempenTech. Voor 
het eerst zaten bedrijven, scholieren en 
hun docenten samen aan tafel om te 
praten over de aansluiting van school 
op het bedrijfsleven. De mix van jong en 
oud(er) leverde een goede energie op, 
die smaakt naar een vervolg. 

Met een keynote van Lotte van de Ven, 
CEO van Vencomatic, trapte het Kempisch 
Ondernemers Platform (KOP) het Covid-
bestendige evenement af tijdens de Dutch 
Technology Week. Als oudste dochter van 
de Eerselse ondernemer Cor van de Ven 
is ze er directeur geworden. Net als haar 
broers en zussen en veel werknemers van 
het bedrijf ontdekte Lotte van de Ven dat 
er vele wegen naar de Kempische maak-
industrie kunnen leiden. Met die bood-
schap is het extra belangrijk om te zorgen 
dat jongeren goed weten hoe ze stage 
kunnen lopen in hun eigen regio, zo bleek 
bij de Meet & Match. 

Leerlingen van het Were Di College en Ry-
thovius schoven aan, net als KOP-stagiai-
res van Fontys. Die onthulden ook vast de 
eerste resultaten van het grote stageon-
derzoek dat ze momenteel houden. Hieruit 
blijkt dat veel bedrijven nu nog geen stages 
aan het praktijkonderwijs aanbieden, maar 
dat wel zouden willen. Vier op de tien be-
drijven wordt nu echter nog niet benaderd 
door de scholen. Inmiddels hebben al 130 
bedrijven meegewerkt aan het onderzoek.

De uitkomsten zijn een goede reden om 
elkaar vanuit de leslokalen, bedrijven en 
fabrieken vaker op te zoeken. De scholie-
ren van vmbo, havo en vwo zaten samen 
aan tafel met ondernemers als Jacob van 
den Borne, die vertelde dat er in zijn aard-
appelenbedrijf behoorlijk veel technische 
innovaties worden ingezet. Hij heeft zelfs 
een studentenhuis op zijn terrein, zodat er 
minder belemmeringen zijn voor stagiaires 
om naar de Kempen te komen. 

In veel tafelgesprekken kwam naar voren 
dat de scholieren meer hulp willen krijgen 
van bedrijven bij de zoektocht naar wie ze 
eigenlijk zijn en wat ze willen doen in de 
toekomst. In een snuff elstage, maar wel-
licht ook op school zelf. Zeker bij het be-
middelen naar een stageplek moet er meer 
aandacht komen voor de drijfveren van de 
jongere zelf, naast de vakinhoudelijke as-
pecten. “Als je hier praat met de mensen 
die al een loopbaan hebben of er in zitten, 
zie je dat toch chaotischer gaat dan dat je 
je zou verwachten of zoals het voorgesteld 
wordt”, vertelde Tommie Kalb, leerling van 
het Were Di college.

Vertegenwoordigers van de scholen, on-
der wie docenten, kregen na afl oop veel 
complimenten over de leerlingen die ze 
meebrachten. Hun energie zette menigeen 
aan het denken, en scholieren spraken de 
ondernemers met spontane of juist al lan-
ger spelende ideeën aan. Ook bedrijven 
onderling legden nieuwe contacten, net als 
de docenten. 

Het Kempisch Ondernemers Platform wil 
twee keer per jaar een Meet & Match event 
houden. In het najaar volgt de tweede edi-
tie, waarin meer scholieren kunnen aan-
sluiten. Het KOP gaat de uitkomsten van 
het evenement verder oppakken, en samen 
met de scholen en bedrijven kijken waar al 
snel meer samengewerkt kan worden. Het 
doel is daar ook leerlingen bij te betrekken.

www.hetkop.nl/
stichting-techniekportaal-de-kempen

Middelbare scholieren, 
bedrijfsleven en docenten 
in gesprek in de Kempen
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PROEF, BELEEF EN ONTDEK

LANDGOED WELLENSEIND
Voor Anker bestaat 2 jaar. 

In die tijd is een multifunctioneel bezoekerscentrum
met allure ontstaan. Nu de Corona-beperkingen van de RIVM

geleidelijk worden afgebouwd stellen we ons graag nog eens aan u voor.

Openingstijden:
Landgoed Wellenseind is dagelijks opengesteld van zonsopkomst tot zonsondergang

Voor Anker:    maandag t/m woensdag van 09.30 tot 18.00 uur (keuken sluit 17.30 uur)

     donderdag tot en met zondag van 09.30 tot 21.00 uur (keuken sluit 20.00 uur)

Voor Anker

Dunsedijk 3a Lage Mierde

Email: info@vooranker.nl

Tel. 013-7635302

Historisch Landgoed

• 130 hectare natuur, waarvan groot deel 
Natura 2000

• Afwisselende schakering van Kempische 
landschappen

• Grote verscheidenheid aan planten en 
dieren

• Historische uitstraling
• Brandrode runderen

Genieten van de omgeving

• drie wandelroutes met verschillende 
afstanden

• Aansluitingen op wandelnetwerken op 
Landgoed De Utrecht

• Aanleglocatie binnen belangrijke 
fietsknooppunten

• Start- en eindpunt van lange afstandsroutes
• Oplaadpunt voor e-bikes (gratis)

(H)eerlijk eten en drinken

• Ambachtelijke keuken
• Seizoensroulerende menukaart
• Verse gerechten van eigen landgoed en 

lokale partners
• Gebak / lunch / diner
• Restaurant / to go & picknick / afhaal
• Rustieke omgeving met prachtige 

vergezichten

Dynamiek op het landelijke erf

• Boomgaarden & moes- en 
bessentuinen

• Boerderijdieren
• Potstal
• Speeltuintje
• Terras & picknickweide
• Jeu-de-boulesbaan

Landgoedwinkel

o.a.:
• Verse producten uit eigen keuken
• Cadeau-artikelen
• Speciaalbieren en wijnen
• Fossielen & mineralen
• Cadeaubonnen

Vergaderen en trainingen

• Verschillende zalen met eigen karakter
• Breed scala aan faciliteiten
• Diverse vormen van catering
• Unieke combinaties mogelijk

Vraag onze brochure aan voor uitgebreide 
informatie
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2 X STOFZUIGER AANBIEDING!!
Numatic ketelmodel
Met lange snoer.

Gemaakt van 100% 
gerecycled plastic.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Nu 
€169,-

  AEG stofzuiger

       GRATIS 
        1 SET 
   STOFZAKKEN

Nu 

€169,-

       Inclusief parket-borstel en combi-borstel

Wij halen gratis uw 
taxussnoeisel 

op t/m 26 augustus.
Einddatum voor ophalen is onder voorbehoud.

Vandaag gemeld is 
uiterlijk morgen opgehaald. 

U steunt hiermee het KWF!

www.taxussnoeisel-zuid.nl

Tel. 06 - 205 75 090

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

LOKAAL

BLADEL - Vijftig geno-
digden waren op het 
zonnige terras van het 
sportpark van zijn Bla-
della bij elkaar om de 
voorzitter en zijn gezin 
een passend afscheid 
te geven. Dat de bur-
gemeester hem, na-

mens de koning, daarbij benoemde tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau on-
derstreept de bredere verdiensten van 
René Walenberg als vrijwilliger bij ver-
schillende organisaties.
 
Het organisatiecomité had uit de verschil-
lende geledingen van de voetbalclub enkele  
personen als vertegenwoordiger uitgeno-
digd. Bestuurlid Erwin van de Sande gaf bij 
het begin van zijn dankwoord duidelijk aan 
namens alle leden te spreken. Hij prees de 
voorzitter vooral omdat hij, in voor Bladella 
bepaald niet altijd makkelijke tijden, voor 
continuïteit had gezorgd. Daarbij noemde 
hij drie voor René typische kenmerken: zijn 
organisatietalent, zijn arbeids-ethos en zijn 
aandacht voor normen en waarden. Als 
dank voor zijn 13 jaar voorzitterschap be-
noemde het bestuur René tot erelid van de 
club en kreeg hij als blijvend aandenken op 
het sportpark een tegel in de nieuw op te 
zetten ‘Walk of Fame’.
 
Namens hoofdsponsor MS Schippers wa-
ren vaste thuissupporters Martin en Maria 
Schippers aanwezig, samen met hun zoon 

Mark. Die laatste dankte René en Bladella 
voor de koersvaste en prettige samenwer-
king waarvan hij hoopte dat die op dezelfde 
voet zou kunnen doorgaan. Dat René daar 
mee instemde bleek wel toen hij het blauw-
witte shirt met daarop nummer 13, een  
cadeau van de selectie, meteen al aantrok. 
 
Tijdens deze toespraak schoven achter 
René en zijn echtgenote Henny, onaange-
kondigd, hun kinderen Olaf, Björn, Natasja 
en Ralf aan met partners en één van de drie 
kleinkinderen. Nog meer verrast was hij toen 
burgemeester Remco Bosma het woord 
nam. Zonder al te uitgebreid in te gaan op 
de ‘niet functiegebonden’ vrijwilligerstaken 
die René in de loop der jaren op zich had 
genomen prees hij hem voor zijn maat-
schappelijke inzet als bijvoorbeeld bij de 
Stichting Super Sociaal Helmond. Van hem 
was er natuurlijk ook een woord van dank 
voor ‘de sterke vrouw achter de man’. Na 
zijn toespraak kreeg René door die echtge-
note de versierselen van Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, het lintje, opgespeld.
 
Het laatste woord was deze middag voor 
de scheidende voorzitter. Hij gaf aan dat hij 

in zijn carrière maar zelden onvoorbereid 
het woord had genomen, nu wel, hoewel 
hij dit emotionele gebeuren niet had voor-
zien. Hij relativeerde de bijdragen van de 
vorige sprekers. Hij meende dat de ka-
rakterschets van Erwin misschien iets te 
positief was uitgevallen en dat diegene 
de onderscheiding krijgt opgespeld nooit 
alleen zijn doel zal kunnen bereiken. Daar-
voor waren ook andere bestuursleden no-
dig. Zij moeten samen ruimte geven aan de 
vereniging en daarbij faciliterend maar ook 
zeker sturend aanwezig zijn. Hij besloot zijn 
toespraakje met een welgemeend ‘dank je 
wel’ aan allen.
 
Het comité dat de samenkomst op het 
sportpark, ondanks de beperkingen en de 
onzekerheden had voorbereid, kon tevre-
den zijn. Het weer werkte mee, de gast en 
zijn gezin waren enthousiast onthaald en 
toegesproken, iedereen werd voorzien van 
een natje en een droogje. Helaas kon maar 
een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. 
Bladella heeft daarom op de website nog 
enige tijd een felicitatieregister. Daar kan 
iedereen die dat wil een persoonlijke groet 
aan de scheidende voorzitter richten.

Bladella neemt in stijl afscheid van 
voorzitter René Walenberg
Erelid van Bladella en Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als dank voor zijn 13 jaar voorzitterschap benoemde het bestuur René tot erelid van 
de club en kreeg hij als blijvend aandenken op het sportpark een tegel in de nieuw op 
te zetten ‘Walk of Fame’.

WINTELRE - De voorbereidingen voor 
de kunstexpositie in het buitengebied 
van Wintelre zijn in volle gang. Zoals het 
er nu naar uitziet gaat de dertiende edi-
tie van LandArtBrabant (LAB) door van 
28 augustus t/m 19 september 2021. In 
2020 moesten de voorbereidingen door 
Covid-19 worden opgeschort.

LAB (voorheen LandArtDiessen) orga-
niseert de expositie op verzoek van de 
gemeente Eersel met als thema ‘Duur-
zaam Verbinden’. De verbinding tussen 
de dorpskernen wordt op termijn gemaakt 
met herkenbare kunstwerken. De eerste in 
deze reeks vindt plaats in Wintelre in het 
bosgebied bij het Groot Meer.

Twintig kunstenaars, afkomstig uit geheel 
Nederland én de regio, presenteren Land-
Art kunstwerken in de natuur. De nadruk 
in de werken ligt op natuurlijke materialen, 
die in de loop van de tijd in de natuur zullen 
opgaan. 

Enkele werken worden hiervoor geselec-
teerd. Voor scholieren wordt een speciaal 
programma gemaakt, in samenwerking 
met Cultuurplaza Eersel en De Bosschuur 
Wintelre.

Een indruk van LandArt krijgt u op de web-
site met een overzicht van de werken en 
kunstenaars van de voorgaande edities. 
Wij houden u op de hoogte!

www.LandArtBrabant.nl

Voorbereidingen 
LandArtBrabant 
kunstexpositie in 
volle gang!

  WIST
     JE 
DAT...?

... er in de kern van 
de aarde genoeg goud zit 
om de hele buitenkant met 

een kniehoge laag te 
bedekken? 

99% van de totale 
hoeveelheid bevindt zich 
in het binnenste van de 

aarde en is dus 
onbereikbaar.
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Dat bewegen goed voor je 
is, is inmiddels bekend. Dat je tot op 
hoge leeftijd kunt voetballen, was mis-
schien iets minder bekend maar toch 
kan dat. Bij Bladella, daar is sinds au-
gustus een ‘Walking Voetbal-team’ van 
start gegaan. De regels zijn anders dan 
bij normaal voetbal maar het enthousi-
asme is er niet minder om. PC55 ging 
op vrijdagochtend naar het sportveld in 
Bladel.

Regels
Je zou verwachten dat er alleen gewan-
deld wordt bij ‘Walking Voetbal’ maar niets 
is minder waar. “Dat is offi  cieel wel de 
spelregel”, weet Cees van Hintum te ver-
tellen. “Net zoals er geen lichamelijk con-
tact mag zijn, je geen slidings mag maken 
en de bal niet hoger dan heuphoogte mag 
komen. Maar, we passen deze regels aan 
naar de behoefte van de groep. Er wordt 
echt wel eens hard gelopen om de bal te 
pakken. Het zit er gewoon in, bij voet-
ballers, dat fanatieke.” Ad van Dorst vult 
Cees aan: “Je merkt wel dat de regels er-
voor gemaakt zijn om op deze leeftijd nog 
te kunnen voetballen. Onze teamleden zijn 
tussen de 58 en 73 jaar oud. Het hoofd 
zegt ze dat ze nog net zo goed kunnen 
voetballen als toen ze 23 waren maar het 
lijf vertelt een ander verhaal. Daar moeten 
we rekening mee houden. Spelplezier en 
bewegen zijn ’t belangrijkst en vergeet 
vooral het sociale aspect niet. Een doel 
hebben, een reden om de deur uit te gaan 
en anderen te ontmoeten.”

Start
Het initiatief van het Walking Voetbalteam 
komt van oud-voorzitter René Walenberg. 
“Het heeft in 2017 al eens op de agenda 
gestaan maar is toen niet van de grond 
gekomen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van januari 2020 kwam het weer ter spra-
ke en toen hebben we doorgepakt. We 
hebben wat oudere leden benaderd, die 
nog altijd betrokken zijn bij Bladella. De 
meeste hebben een voetbalverleden maar 
niet allemaal; één lid van ons team heeft 
eigenlijk nooit gevoetbald maar zag mo-
gelijkheden om fi tter te worden. Hij heeft 
er nu ontzettend veel plezier in. Je hoeft 
ook geen lid te zijn van Bladella om mee te 
mogen doen. Dat gaan we in de toekomst 
wel veranderen want we maken gebruik 
van de faciliteiten; niet meer dan normaal 
dat we daar een soort vergoeding voor 
gaan vragen”, aldus Cees.

Skills
Elke vrijdag komen de teamleden bij elkaar 
om van 10-11 uur een partijtje te spelen. 
“O, ik dacht dat we vandaag doorgingen tot 
drie uur”, roept de fanatiekste van het stel. 
Ad: “We beginnen met een warming-up om 
de spieren te laten weten dat we iets gaan 
doen. Daarna spelen we drie partijtjes van 
een minuut of tien, met telkens een korte 
pauze tussendoor om even wat te drinken. 
We houden eigenlijk niet eens een score 
bij want daar gaat het niet om.” Dat laatste 
ervaart de correspondent toch anders: na 
elke goal is er een korte evaluatie hoe het 
béter of anders had gekund maar alleen 
bij de écht mooie goals wordt gejuicht. De 
tactiek blijken de meeste spelers nog niet 
verleerd te zijn en de bal vliegt alle kanten 
op over het veld.  De correspondente van 
dienst kan zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat af en toe per ongeluk de bal haar 
richting in wordt gespeeld, waarschijnlijk 
om de voetbalskills te checken. Die ove-
rigens nihil blijken te zijn, maar dit geheel 
terzijde. Dames zijn ook welkom bij het 
team. Er is niet eens een minimumleeftijd, 
iedereen die zin heeft in de spelvorm en tijd 
heeft op vrijdagmorgen is welkom.

Meer bekendheid
De opmerkingen vliegen – net als de bal – 
over het veld, maar altijd met een kwink-
slag of welgemeend advies. Na wéér een 
doelpunt dat Ad niet tegen kon houden, 
‘moppert’ hij met een grote grijns op 
zijn gezicht: “Volgende keer maak ik de 
teamindeling wel, dan maken we nog 
kans.” De Cruijff  van het team merkt op 
ineens mooi spel te zien, iets wat hij an-
ders vaak mist. Er wordt hartelijk om ge-
lachen. Er is geen sprake van competitie 
maar een uitwisseling met andere vereni-
gingen zit in de planning. “Ons doel is ei-
genlijk om de sport wat meer bekendheid 
te geven”, zegt Cees. “We willen er graag 
nog een aantal leden bij. Het is leuk als we 
de partijtjes altijd 6 tegen 6 kunnen spe-
len en daarvoor komen we nu een paar 
spelers tekort. Voetbaltalent hoef je niet te 
hebben, alleen zin om mee te doen.” 

Meedoen?
Iedereen is welkom om op vrijdagochtend 
naar het sportveld in Bladel te komen. 
“Neem meteen je voetbalschoenen mee 
want meedoen is leuker dan kijken”, aldus 
Ad, die zich herinnert hoe zijn eerste 

training verliep. “Ik had uit vroeger ja-
ren mijn leren voetbalschoenen goed 
bewaard. Ik dacht dat die goed van pas 
zouden komen maar ik stond nog geen 
minuut te voetballen of de bovenkant 
scheurde van de zool af. Verkeerde zuinig-
heid zullen we maar zeggen en dus heb 
ik geïnvesteerd in een paar nieuwe voet-
balschoenen.” Wie liever eerst wat meer 
informatie heeft mag Cees van Hintum 
bellen op 06-2987 8165.

Derde helft
Na de training, loopt het zweet van de 
gezichten. Meteen aan het bier, heren? 
“Nee, nee, koffi  e”, roepen ze in koor, om 
er meteen achteraan te roepen “Geluk-
kig mag dat nu weer. Dat hebben we ge-
mist want het contact is nét zo fi jn als het 
voetballen, die derde helft is ook bij het 
walking voetbalteam erg belangrijk.”

SPORTIEF

We houden geen score bij
Enthousiast Walking Voetbalteam Bladella zoekt leden
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen 
van klimaatverandering, zijn nationale en 
internationale doelen afgesproken. Eén van de 
doelen is dat in 2050 geen aardgas meer wordt 
gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. 
Overstappen op duurzamere alternatieven voor 
aardgas is daarom noodzakelijk. Dit heet de 
warmtetransitie. Deze verandering betekent wat voor 
ons allemaal. Daarom wordt dit keer onderzocht hoe 
de warmtetransitie leeft bij inwoners, of en wanneer 
ze betrokken willen worden en op welke manier.

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

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

Begin 2019 is een start gemaakt met controles van 
bedrijven en bedrijfswoningen op bedrijventerrein de 
Sleutel in Bladel. Inmiddels is een groot deel van de 
bedrijven en bedrijfswoningen gecontroleerd door VTH 
de Kempen. 

Het college van B&W heeft besloten deze controles uit 
te voeren omdat er sprake was van illegale bewoning 
van bedrijfswoningen en panden. De gemeente Bladel 
wil ook actueel inzicht in het gebruik van de panden en 
naleving van milieumeldingen en -vergunningen. Op 
deze manier blijft de veiligheid van het terrein 
gewaarborgd en de gemeente kan gevestigde 
ondernemers de ruimte te bieden voor hogere 

milieucategorieën en -activiteiten. Daarnaast moeten 
inwoners op een goede en veilige manier kunnen 
wonen. 

Tijdens de controles zijn een aantal bedrijven 
aangesproken. Illegale situaties worden gehandhaafd. 
Naast de controles zet de gemeente samen met politie, 
brandweer en ondernemersvereniging OBGB ook in op 
het Keurmerk Veilig Ondernemen, waaronder het 
regelmatig controleren van de terreinen en 
informatievoorziening over veiligheid.

Er wordt doorgegaan met de controles totdat alle 
panden en bedrijfswoningen zijn gecontroleerd.

Inschrijvingen gebruik sporthallen X-Sport Bladel 
en Eureka Hapert seizoen 2021-2022
Ook komend seizoen worden er voor de binnensporten 
weer ruimtes beschikbaar gesteld in de sporthallen 
X-Sport in Bladel en Eureka te Hapert.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website van de gemeente Bladel 
(www.bladel.nl/sporthallen). Het kan hierbij gaan om 
een vast uur voor uw vereniging gedurende het hele 
seizoen of voor incidenteel gebruik. Er kan voor zowel 
doordeweeks gebruik (trainingen) als voor gebruik in het 
weekend (wedstrijden) ingeschreven worden. Alle 
inschrijvingen moeten vóór 5 juli binnen zijn bij de 
gemeente Bladel. 

De sporthallen zijn aankomend seizoen beschikbaar van 
6 september 2021 tot en met 22 juli 2022, 
uitgezonderd van een aantal feestdagen. Deze 

feestdagen en de tarieven voor 2021 zijn te vinden op 
www.bladel.nl/sporthallen. 

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

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

Voortgang controle bedrijven en bedrijfswoningen 
op bedrijventerrein De Sleutel  

Commissievergaderingen in juni 2021

In juni 2021 vinden drie commissievergaderingen plaats:
•  Commissie Grondgebied op maandag 14 juni 2021. 
    Op de agenda staan o.a. Jaarstukken 2020, 

Perspectiefnota 2021, Sport- en recreatiecomplex 
Egyptische Poort, Stedenbouwkundige visie Hapert, 
Beleidskader CPO, Bestemmingsplan Stedelijk Gebied, 
Bestemmingsplan Langrijt 4 Hoogeloon.

• Commissie Inwoners op dinsdag 15 juni 2021.
    Op de agenda staan o.a. Jaarstukken 2020, 

Perspectiefnota 2021, Fraude KempenPlus, Begroting 
GGD Brabant-Zuidoost.

•  Commissie Middelen & Algemene Zaken op maandag 
21 juni 2021.

    Op de agenda staan o.a. Jaarstukken 2020, 
Perspectiefnota 2021, Aanwijzing lokale media-

instelling, Begrotingen 2022 gemeenschappelijke 
regelingen (VRBZO, GRSK, MRE, KBP).

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

Spreekrecht
Als burger kunt u tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. Een 
verzoek om spreekrecht meldt u voorafgaand bij de 
griffier via griffie@bladel.nl.  

Besluitvorming op 8 juli 2021
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 8 juli 2021 een besluit.



15 11 juni 2021 Heeft u het NL-Alert 
testbericht ontvangen? 
Praat erover met uw buren
Ontving u het NL-Alert testbericht op maandag 7 
juni? Dan weet u hoe het is om een NL-Alert te 
ontvangen. Toch is het ontvangen van het NL-Alert 
testbericht niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Sommige mensen denken dat de ‘vaste lijn’ 
voldoende is om bereikbaar te zijn en hebben hun 
mobiele telefoon uitstaan. Of zeggen: “als ze mij 
nodig hebben, weten ze me wel te vinden.”

Herkent u dit bij mensen in uw buurt? Het kan 
belangrijk zijn om altijd bereikbaar te zijn. Een 
NL-Alert krijgen we immers niet zomaar. Dan is het 
wel een veilig idee om te weten dat ook de mensen 
in uw buurt op de hoogte zijn. Ook zij weten zo wat 
er aan de hand is en wat zij moeten doen. Bent u de 
buurtbewoner die de meeste buren wel kennen? Ga 
het gesprek met uw buren aan. En geef uw buren 
deze boodschap mee: ‘Laad ‘m op en laat ‘m aan. 

Ga het gesprek aan
Mochten uw buren niet altijd bereikbaar willen zijn, 
dan kunt u aangeven dat u hen informeert bij een 
noodsituatie. Ook kunt u aangeven dat het 
wegleggen van de mobiele telefoon een goede optie 
kan zijn, bijvoorbeeld in een andere kamer of in een 
la. Het harde, doordringende geluid van NL-Alert 
verschilt van een gewoon bericht en is goed 
hoorbaar, ook op meer afstand.

Geen NL-Alert ontvangen, wel geïnformeerd*
“Ineens stond mijn bovenbuurman Paul weer voor de 
deur. Ik dacht dat hij iets was vergeten nadat we die 
ochtend een kopje koffie hadden gedronken”, zegt 
Marja (82). “Dat bleek niet het geval. Paul had een 
NL-Alert ontvangen over een brand bij het 
tuincentrum verderop en vroeg of ik dat ook had 
ontvangen. Nee, zei ik, mijn mobiele telefoon stond 
nog uit na de koffie van vanmorgen. Gelukkig was 
Paul behulpzaam en hielp hij mij met het dichtdoen 
van de ramen. De volgende keer laat ik mijn mobiel 
aanstaan, zodat ik zeker weet dat ik NL-Alert 
ontvang.”

Het belang van NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat u 
waarschuwt en informeert over noodsituaties. Denk 
aan een grote brand, gifwolk of onverwacht 
noodweer. In een NL-Alert staat uitgelegd wat er aan 
de hand is, wat u moet doen en waar u meer 
informatie en updates kunt vinden. Ontvangt u een 
NL-Alert op uw mobiele telefoon? Dan weet u 
meteen wat er bij u in de buurt aan de hand is, wat u 
moet doen en hoe u anderen hierbij kunt helpen.

Over de campagne
Om beter te waarschuwen en te informeren bij 
noodsituaties, start de overheid de campagne ‘Laad 
‘m op en laat ‘m aan’. De campagne stimuleert 
mensen om hun mobiele telefoon aan te laten staan 
zodat zij een NL-Alert altijd kunnen ontvangen. Kijk 
voor meer informatie over NL-Alert op www.nl-alert.
nl.

EU-subsidie
Deze campagne is mede mogelijk gemaakt dankzij 
een subsidie van het Fonds voor interne veiligheid van 
de Europese Unie in het kader van ‘Balancing Security 
and Mobility’.

*dit is een fictief ervaringsverhaal

TRAINER GEZOCHT
OLDSTARS GROEP

Voor vragen? Of meer info? Neem contact op met: c.kieneker@kvckorfbal.nl

TRAINER GEZOCHT
OLDSTARS GROEP

KVC zoekt trainer voor nog op te starten OldStars groep

Korfbalvereniging KVC uit Hapert heeft de ambitie om in de loop van 2021 te

starten met OldStars walking korfball. In navolging van het succes in het

Brabantse Knegsel, Schijndel en Den Dungen wil ook KVC uit Hapert kijken of

ze deze aangepaste spelvorm kan introduceren. In de eerste fase wordt een

10 wekelijkse cursus aangeboden door KVC om mensen te laten kennis maken

met deze aangepaste spelvorm. Voor deze groep OldStars is KVC op

zoek naar een trainer die deze nog te vormen groep OldStars wilt

trainen. Om deze groep te begeleiden wordt je opgeleid door het

Ouderenfonds.

- Heb jij ervaring met training geven?

- Ben jij een gedreven, enthousiaste train(st)er die overdag tijd heeft om de

groep te trainen op het gebied van OldStars walking korfball?

- Heb jij affiniteit met ouderen?

- Wil jij de mogelijkheid om jezelf als train(st)er te ontwikkelen en een

opleiding te volgen op het gebied van OldStars?

- Ben jij 1x in de week beschikbaar om training te geven?

- Vind je het leuk om de eerste OldStars walking korfball groep bij KVC te

begeleiden?

Neem dan contact met ons op!

Voor vragen? Of meer info? Neem contact op met: c.kieneker@kvckorfbal.nl

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 25 mei 2021 de volgende besluiten 
genomen:

04Werkt Uitvoeringsplan Suwi
Vastgesteld.

Advies Programma-organisatie Covid-19 GGD 
Brabant-Zuidoost
De raad wordt geïnformeerd.

Art. 41 Vragen inzake fysiopraktijk aan de Pius 
X-straat
De beantwoording van de raadsvragen worden 
doorgestuurd naar de raad.

Definitieve conceptperspectiefnota
Ingestemd. 

Fietspaden op de Cartierheide
De raad wordt geïnformeerd.

Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 18-24 
Hapert
Ingestemd. Het ontwerp wordt vanaf 28 mei 2021 zes 
weken ter inzage gelegd. 

Raadsmededeling gemeenschapshuis aan de 
Markt Bladel
De raad wordt geïnformeerd.

Visie VRBZO 2025
Voor kennisgeving aangenomen.
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van 
vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal 
bekend in het elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse 
verleende vergunningen en ontheffingen zijn de 
hierboven genoemde websites beschikbaar. Via de 
website www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Milieumelding

Bladel
•      Egyptischedijk 11, starten met schieten in de 

buitenlucht door Handboogvereniging ONA op 
Sportpark De Smagtenbocht in Bladel.

Hapert
•      Castersedijk 14, mobiel breken van beton- en 

metselpuin.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Hallenstraat 8, plaatsen van een overkapping voor 

opslag en het laden en lossen;
•      Industrieweg 1, verbouwen en veranderen van 

het magazijn voor opslag van gevaarlijke stoffen;
•      Julianaplein 11, bouwen van een 

mantelzorgwoning;
•      perceel tussen Rond Deel en Postelweg, 

aanleggen van 7 inritten t.b.v. de verkaveling van 
de bouwgrond.

Hapert
•      Burg. Swachtenstraat 3, verbreden van een 

bestaande oprit;
•      De Pan 11, aanleggen van een weegbrug;
•      Leeuweriklaan 27, plaatsen van een dakopbouw;
•      Metaalweg 15, realiseren van een verhoogd terras.

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend

Hapert
•      Castersedijk 25, veranderen van de 

vergunningvoorschriften voor het uitvoeren van 
onderzoeken ten behoeve van de optimalisatie 
van het zuiveringsproces, datum besluit: 
31-05-2021.

Verleende 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Dr. A. Zijlmansstraat 44, verbouwen van een 

woning en het bouwen van een garage en 
carport, datum besluit: 31-05-2021;

•      Egyptischedijk 9A, tijdelijk aanleggen van twee 
padelbanen bij tennisvereniging VLT Bladel (voor 
een periode van 10 jaar), datum besluit: 
31-05-2021;

•      Gozelinusbocht 29, plaatsen van een carport, 
datum besluit: 01-06-2021;

•      Rootven 29, wijzigen van de voor- en achterzijde 
van een nieuw te bouwen bedrijfspand en het 
realiseren van laadkuilen (wijziging 
omgevingsvergunning BLA-2020-1371), datum 
besluit: 31-05-2021;

•      Schepenstraat 7, plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van een woning, datum besluit: 
01-06-2021.

Casteren
•      Zanddries 3, plaatsen van een tijdelijke woonunit, 

datum besluit: 01-06-2021.

Hapert
•      De Tienden 8, aanleggen van een inrit, datum 

besluit: 31-05-2021;
•      Orion 18, bouwen van een garage met carport, 

datum besluit: 27-05-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•      Rootven 1, intern verbouwen, realiseren van een 

dakterras, het samenvoegen van 
brandcompartimenten en het aanleggen van een 
extra inrit bij een bedrijfsgebouw, datum besluit: 
31-05-2021.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Kom Hapert 
2021”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken 
bekend dat de gemeenteraad op 20 mei 2021 het 
bestemmingsplan “Kom Hapert 2021” gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kern 
Hapert (stedelijk gebied) en betreft het grondgebied 
van de bebouwde kern Hapert. 

Binnen dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. Er is gekozen om alleen de 
bestaande (planologische en/of vergunde) situatie vast 
te leggen. De regels sluiten qua opzet en inhoud aan 
bij de planregels in de andere kernen, er is aangesloten 
bij geldende planologische regelingen, recent beleid 
en regelgeving. Ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal wijzigingen 
in de toelichting, regels en verbeelding aangebracht.  
Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt, 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen, gedurende zes weken van 11 juni 2021 
tot en met donderdag 22 juli 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis. 
U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
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 bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep 
wordt ingesteld tegen wijzigingen die de 
gemeenteraad 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 juli 2021. 
Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 23 juli 2021. 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 voordat 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 bestemmingsplan kunt 
u contact opnemen met de heer J.M.H.L. Scheres van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).

Vaststelling Uitvoeringsbeleid 
evenementen Bladel 2021

De burgemeester en het college van burgemeester en 
wethouders hebben op 1 juni 2021 het 
‘Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2021’ 
vastgesteld.

Bij het organiseren van evenementen komt heel veel 
kijken. In het Uitvoeringsbeleid evenementen is onder 
andere omschreven wat ingediend moet worden bij 
een aanvraag om een evenementenvergunning, hoe 
de gemeente denkt over verschillende bij evenementen 
horende aspecten (zoals veiligheid, alcohol, verkeer, 
e,d,) en hoe de procedures van vergunningverlening 
lopen. 

Het ‘Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2021’ 
vervangt het ‘Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 
2019’

Het Uitvoeringsbeleid treedt in werking op de dag na 
bekendmaking. 

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

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39-2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 29-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
5. Groot asfaltonderhoudwerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Bladel week 23-2021 t/m week 30-2021 KWS Infra Eindhoven

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

GGD BZO ziet de vraag naar testen in de 
regio Brabant-Zuidoost al langere tijd 
afnemen. Om de testcapaciteit beter af 
te stemmen op de vraag, heeft GGD BZO 
besloten om de testlocatie in Valkens-
waard definitief te sluiten. Bovendien is 
de testlocatie in Eersel tijdelijk gesloten, 
zodat GGD BZO achter de schermen de 
testcapaciteit in de regio opnieuw kan 
organiseren. 

Prioriteitslijn en kindertestlijnen
De prioriteitslijn voor onderwijs en zorgper-
soneel is van de testlocatie Eersel verhuisd 
naar de testlocatie Sporthal De Braak in 
Helmond. De XL testlocatie in Eindhoven 
en de testlocatie in Helmond blijven ge-
woon geopend. Kinderen kunnen voor een 
test nog steeds in zowel Eindhoven als 
Helmond terecht, daar zijn voor hen speci-
ale kindertestlijnen ingericht.

Testvraag loopt terug
“De GGD ziet nu duidelijk dat het vaccineren 
zijn vruchten afwerpt”, vertelt Miranda Stel-
link, programmamanager Covid-19 bij GGD 
Brabant-Zuidoost. “Tegelijkertijd kiezen 
steeds meer mensen voor een zelftest als ze 
geen klachten hebben. Waar we eerder nog 
2.600 mensen per dag testten, zijn dat er nu 
zo’n 1.200 per dag. Uit efficiency-overwe-
gingen hebben we daarom besloten om de 
testcapaciteit af te schalen en opnieuw te 
verdelen over locaties in de regio.”

Er blijft voldoende testcapaciteit 
in de regio
“Concreet betekent dat, dat we de testlo-
caties in Valkenswaard en Eersel sluiten.  
De testlocatie in Eersel gaat echter slechts 
tijdelijk dicht, want deze locatie blijft be-
langrijk om de hele regio optimaal te bedie-
nen. Achter de schermen gaan we in juni 
de testcapaciteit opnieuw indelen. Uiter-
aard blijft er steeds voldoende testcapaci-
teit in de regio, dat houden we nauwlettend 
in de gaten; zodra het nodig is, schalen we 
direct weer op.”

Testen blijft belangrijk bij klachten
“Laat je altijd testen bij de GGD als je klach-
ten hebt, ook als je gevaccineerd bent”, 
benadrukt Miranda Stellink. “Blijven testen 
op corona is nodig om besmettingen op 
te sporen en te bestrijden. Je kunt daar-
voor in onze regio zeven dagen per week 
terecht op de XL-locatie aan de Antoon 
Coolenlaan in Eindhoven en bij de loca-
tie in Sporthal De Braak. Op deze locatie, 
Sporthal De Braak, hebben we vorige week 
jongeren gevaccineerd in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma.”

Handig om te weten: alle test- en vacci-
natielocaties in de regio 
Testen:
-  Sporthal De Braak,  Wethouder Ebben-

laan 30 in Helmond.
-  XL-testlocatie, Antoon Coolenlaan 5 in 

Eindhoven.

Vaccineren:
-  XL-locatie Helmond, Haverdijk 11 in Hel-

mond. 
-  XL-locatie Eindhoven, Indoor Sportcen-

trum, Theo Koomenlaan 1 in Eindhoven.

GGD BZO past 
testcapaciteit aan
Testlocaties in Valkenswaard en Eersel zijn gesloten

Onlangs heeft Jeugdbescherming Bra-
bant het jaarverslag en de jaarrekening 
van 2020 gepubliceerd. Onderaan de 
streep: een tekort van drie miljoen euro 
en een te laag weerstandsvermogen. 
Bestuurder Jeugdbescherming Brabant 
Rinda den Besten: “Het is nooit leuk om 
het jaar af te sluiten met zo’n groot te-
kort, maar het toont wel aan hoe groot 
de nood in de jeugdzorg is, en dus ook 
bij onze organisatie.” 

En die nood is zeker hoog. 2020 kenmerkte 
zich in heel jeugdzorgland door onvoldoen-
de (passend) zorgaanbod, wachtlijsten en 
een krappe arbeidsmarkt, waardoor ge-
kwalificeerde professionals schaars zijn. 
Daar hebben alle organisaties binnen de 
jeugdzorg last van. “Dit moeten we met z’n 
allen niet willen, want de jeugd heeft het 
recht om meteen geholpen te worden” zegt 
Den Besten. 

Geen faire tarieven 
Jeugdbescherming Brabant ontvangt al ja-
ren geen faire tarieven voor het werk dat 
zij doet. De tarieven zijn lager dan bij an-
dere jeugdbeschermingsorganisaties. Ook 
de gemeenten hebben veel last gehad van 
de bezuinigingen die gepaard gingen met 
de overheveling van de jeugdzorg van het 
Rijk naar de gemeenten. De situatie is op 
dit moment in het stadium beland dat de 
Jeugdautoriteit bemiddelt tussen de jeugd-
zorgregio’s (gemeenten) en Jeugdbescher-
ming Brabant. Den Besten: “Ik zie soms in 
de media berichten dat het financieel best 
oké gaat met jeugdbeschermingsorganisa-
ties in Nederland. En dat we niet voldoen-

de inzet tonen om problemen op te lossen. 
Maar niets is minder waar. We hebben de 
afgelopen jaren diverse huurcontracten 
opgezegd (panden afgestoten), twee ont-
slagrondes gehad en verzuim en verloop 
aangepakt, zodat wij onze cliënten tijdig 
kunnen blijven helpen.”

IC van de Jeugdzorg 
De financiële middelen verminderen jaar-
lijks bij bijna alle gecertificeerde instellin-
gen. Den Besten: “Met geld alléén zijn we 
er niet; wij willen ook structurele verande-
ringen realiseren in het jeugdzorgstelsel; er 
samen met de lokale buurt- en wijkteams 
eerder bij zijn, personeelstekorten oplos-
sen, administratie verminderen, veel meer 
tijd hebben voor onze cliënten, minder 
wacht- en doorlooptijden en bovenregio-
nale of zelfs landelijke afspraken. Jeugd-
zorg Nederland stelt dat de tarieven 25% 
omhoog moeten om dat te bereiken. Ik 
steun dat, wij zijn de IC van de Jeugdzorg, 
en hebben allemaal problemen.” 

Samenwerken 
Den Besten: “De financiën en het jeugd-
zorgstelsel aanpakken kun je niet alleen, 
daar heb je elkaar voor nodig. We zijn al-
lemaal van elkaar afhankelijk: het rijk, de 
gemeenten, jeugdbeschermingsorganisa-
ties, jeugdhulpaanbieders, de Raad voor 
de Kinderbescherming etc. We hopen dat 
het Rijk de gemeenten beter gaat compen-
seren voor hun tekorten. Ook hopen wij 
dat we na het bemiddelingstraject met de 
Jeugdautoriteit, weer kunnen kijken naar 
de toekomst. Wij willen de bladzijde om-
slaan en samen met onze partners kijken 
naar een sterk Jeugdbescherming Bra-
bant. Zodat we uiteindelijk kunnen doen 
waarvoor wij op aarde zijn: onze cliënten, 
de kinderen en jeugdigen, goede en snelle 
hulp bieden. Want zij verdienen dit.”

“Er moet echt iets gebeuren; de jeugd heeft het 
recht om meteen geholpen te worden”
Jaarrekening 2020 van Jeugdbescherming Brabant toont fors tekort
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Dementie, 
mogelijkheden bij 
een veranderende werkelijkheid
Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert in samenwerking met Kem-
penTV een serie uitzendingen over dementie. In deze reeks komen diverse 
personen aan het woord, onder anderen mensen met dementie, hun familie en 
naasten en professionals. Zij geven praktische informatie en vertellen over hoe 
je om kunt gaan met dementie. De diagnose geeft duidelijkheid over de oorzaak 
van eventuele problemen. Een diagnose betekent niet dat je leven ineens stil 
moet staan. Het is wel belangrijk dat je samen zoekt naar de manier waarop je 
het beste met de veranderingen om kunt gaan en kijkt naar de mogelijkheden. 
Het motto van de serie is dan ook: dementie, mogelijkheden bij een verande-
rende werkelijkheid. 

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie: één op de drie vrouwen, één op de ze-
ven mannen. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met demen-
tie in 2040 naar verwachting naar 550.000. In Nederland leven anno 2021 ongeveer 
280.000 mensen met dementie. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, 
waarvan de eerste zes jaar thuis.

Op 16 juni, afl evering 10, kijken we naar de mogelijkheden van domotica.
Volgens Google (internet) is domotica een verzamelnaam voor slimme apparaten 
die ervoor zorgen dat je comfortabeler woont of energie bespaart. Met domotica 
automatiseer je een huis tot een smart home. Toch blijft voor velen domotica een 
moeilijk begrip, daarom wat extra uitleg.

Domo(domus) komt uit het Latijn en betekent ‘huis’. Tica is een toevoeging die ook bij 
vele andere woorden gebruikt wordt en betekent ‘toegepaste wetenschap of techno-
logie’. Denk maar aan woorden als informatica en robotica. Kort samengevat: domo-
tica = woningtechnologie. Er zijn veel van deze hulpmiddelen in ontwikkeling. Het zijn 
hulpmiddelen die helpen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dat geldt ook voor 
mensen met dementie. In deze afl evering noemen we alle hulpmiddelen, elektrisch of 
niet, domotica. Er zijn veel hulpmiddelen, maar bespreken alleen deze die we kunnen 
gebruiken in de thuissituatie.

Als afsluiter kunnen wij vertellen dat we al veel suggesties binnengekregen hebben. Of 
er ooit een einde komt aan de mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid? Over 
twee weken hopen we in de laatste afl evering van deze serie het antwoord te vinden.

Wanneer en waar zijn de afl everingen te zien?
De afl everingen zijn te bekijken via het kanaal van KempenTV op de lokale zender en 
via een online stream op https://www.kempentv.nl/. Ook op de Facebookpagina van 
KempenTV en het YouTube-kanaal van KempenTV kan men terecht.

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 

Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel
Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
KIJK OP ONZE 

VERNIEUWDE WEBSITE 
EN BESTEL HIER UW 
NIEUWE HISENSE TV

HÉT VAKANTIEADRES 
VOOR 

HOND EN KAT

OOK DAGOPVANG!

Ellenbroek 2 - Vessem
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Het seizoen 
van de eiken-
processierups 
is weer begon-
nen. Door het 
koude weer zijn 
ze iets later dan 

vorig jaar, maar de eerste rupsen zijn 
gesignaleerd. 

En daarmee zijn ook meteen de eerste 
bomen waar plastic folie omheen zit. Het 
idee is dat dit plastic folie de looproute van 
de rups blokkeert waardoor deze niet in 
de boom kan klimmen. Het klinkt logisch, 
maar helaas heeft het weinig nut volgens 
het kennisplatform Eikenprocessierups.

Kennisplatform
Het kennisplatform eikenprocessierups is 
een samenwerkingsverband van experts 
en deskundigen op het gebied van de ei-
kenprocessierups en is opgericht in op-
dracht van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het ken-
niscentrum geeft aan dat de eitjes van de 
rups meestal hoog in de eikenboom wor-
den gelegd. Als de rupsen uitkomen zitten 
ze dus al in de boom. Ze hoeven dan niet 
meer in of uit de boom, waardoor plastic 
rondom de boom dus geen nut heeft. 

Alleen in sommige gevallen maken rupsen 
grondnesten. Er loopt een onderzoek naar 
waarom ze dit doen, maar het eff ect van 
het plastic is dus laag. Bovendien kunnen 
de rupsen ook op en onder het plastic gaan 
zitten, waardoor je altijd in aanraking komt 
met de brandharen als je het plastic weer 
wilt verwijderen. Kortom: geen aanbeve-
ling. En plastic kan ook weer tot plastic af-
val in de natuur leiden. In Eersel kiezen we 
hier daarom niet voor. 

Dit helpt wél
Dit betekent niet dat we niets kunnen doen. 
Naast de bestrijding met natuurlijke bestrij-
dingsmiddelen proberen we in Eersel de 
natuurlijke vijanden te stimuleren. Dat doen 
we door verschillende vogelnestkastjes op 
te hangen en bloemen en struiken te plan-
ten die bijvoorbeeld lieveheersbeestjes 
aantrekken. Hier kan iedereen bij helpen. 
Hang bijvoorbeeld zelf vogelnestkastjes 
op of zaai bloemen in je tuin die natuurlijke 
vijanden aantrekken. Zo kunnen we samen 
het natuurlijk evenwicht proberen te her-
stellen, want de rups raken we voorlopig 
niet meer kwijt. Kijk op het kennisplatform 
processierups.nu voor nog veel meer infor-
matie over de eikenprocessierups.

Nest melden
Wil je een nest melden, dan kan dat via 
www.eersel.nl/locatie-nest-eikenproces-
sierups-doorgeven.

Plastic folie werkt niet tegen eikenprocessierups!

Dave Maas van 
Fit Factory: “Tij-
dens de lock-
downs hebben 
leden hun lid-
maatschaps-
geld doorbe-

taald. We hebben onze leden de keuze 
gegeven wat we met dit geld zouden 
doen. Een deel heeft er voor gekozen 
dat we met dit geld jonge bomen gingen 
aanplanten. Dus heb ik de gemeente ge-
beld of er in de buurt ergens plek voor 
was en dat was er.”

Afgelopen winter heeft de Fit Factory de 
gemeente geholpen met de herplant van 
300 bomen in een stuk bos bij de Haag-
doorn in Eersel. De gemeente heeft dit bos 
afgelopen najaar namelijk moeten kappen. 
Door de droogte van de afgelopen jaren 
waren de bomen verzwakt en vervolgens 
aangetast door een klein kevertje, de let-

terzetter. Met deze aanplant geven we dit 
stuk bos een nieuwe toekomst.

Er zijn nootvormende soorten, zoals tam-
me kastanjes, walnoten en hazelaars aan-
geplant. Als de bomen groter zijn kunnen 
inwoners hier een gezond handje noten 
komen halen, en dus letterlijk de vruchten 
plukken van deze aanplant. Wethouder 
Kraaijeveld: “Het is natuurlijk hartstikke 
mooi dat een lokale ondernemer meehelpt 
om onze gemeente groen en aantrekkelijk 
te houden. We waarderen dit initiatief daar-
om enorm.”

Rondom de aanplant van de Fit Factory 
heeft de gemeente zelf boompjes aange-
plant die passen bij de Kempen, en die 
helpen de natuur en het bodemleven in dit 
bos te verbeteren. Zo kunnen inwoners van 
Eersel tijdens hun dagelijkse ommetje ge-
nieten van alle dieren en planten die hier 
hun thuis van gaan maken.

Fit Factory sponsort bosaanplant
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 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!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 3

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

#5

4 9 1 8 3
5 1 7 2 8 5

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

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

1 2 9 3
2 5 8 9 1

7 6 5 1
9 3 5 1

6 8 5 4
7 4 8 6

5 9 6 2 9
2 3 1 7

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

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

6 3 1 5 1 7
7 8 4 9 5

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 #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 23

The average Ph.D
. thesis is nothing but a transference of bones from

 one
graveyard to another.

-- J. Frank D
obie

6 4 8
6 9 5

4 1 2
5 1
9 4

2 6
8 4 9

3 5 1
4 3 2

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 #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 23

M
ake other people like them

selves a little better and rest assured they'll
like you very m

uch.

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

2 3
9 8 1

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

PUZZELEN

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.

© www.puzzelpro.nl

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

AFFLUITEN
AIRBUS
ALUIN
AORTA
BELET
BOLUS

DEURKLINK
DIEET

EERGISTEREN
GRUIS
GUPPIE

HARINGKAR
HULST

INDIAAN

INSTUIF
KLOON

KOELHUIS
LAMEL
LEZEN
LOYAAL

LUGUBER
MOEITE

NIEUWJAARSKAART
PANGA

PASSAAT
PATAT

SABOTAGE
SCHERF

SCHOONHEIDSFOUT
STAND
START
TEDER
TOKIO
VALIDE

VASTZETTEN
VELDHEER

VERBEELDING
VLUGZOUT

VOILA
VOORAL
WIMPER
ZWEET

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord door te geven via de website 
www.pc55.nl of stuur een email 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 met het puzzelen!

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Anky Waterschoot uit Hoogeloon

met de oplossing: 
‘een spelletje spelen’

Anky 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.

Thema: Sport en spel  - Oplossing: EEN SPELLETJE SPELEN - Antwoorden: A: Vier op een rij   B: Frisbee  C: Tennisbaan   
D: Boter kaas en eieren  E: Strippoker  F: Mens erger je niet  G: Spellendoos  H: Zeeslag   I: Pokeren   J: Patience  K: Klaverjassen   
L: Dammen   M: Pesten N: Dubbel spel spelen   O: Dame   P: Speelkwartier   Q: Heren dubbel   R: Ganzenbord

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl



21 11 juni 2021
Di

ng
 m

ee
 n

aa
r 

de
 ti

te
l: 

éé
n 

de
r 

sli
m

ste
 R

eu
se

ln
ar

en
50

 ja
ar

 ju
bi

le
um

 H
EE

M
SP

EL
 2

02
1

    
 "O

P 
ZO

EK
 N

AA
R 

GO
UD

EN
 K

OR
EN

AR
EN

" 
Af

l. 
 3

De
el

ne
m

er
:

Ad
re

s:
JU

NI
W

oo
np

la
at

s:
E-

m
ai

l:
Te

l:
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
1

In
 w

el
ke

 m
aa

nd
 w

er
d 

Re
us

el
 in

 1
94

4 
be

vr
ijd

?
5

W
at

 st
aa

t e
r b

ov
en

 o
p 

he
t d

ak
 va

n 
on

s g
em

ee
nt

eh
ui

s?
2

W
at

 w
as

 e
en

 ve
el

 ge
sp

ee
ld

 o
nl

in
e 

co
m

pu
te

rs
pe

l i
n 

20
20

?
6

W
at

 is
 e

r d
e 

2e
 zo

nd
ag

 va
n 

se
pt

em
be

r i
n 

Re
us

el
 te

 d
oe

n?
3

W
at

 w
or

dt
 b

ed
oe

ld
 m

et
 p

et
oz

zie
?

7
Ho

ev
ee

l B
rit

se
 so

ld
at

en
 li

gg
en

 e
r i

n 
Re

us
el

 b
eg

ra
ve

n?
4

W
el

ke
 R

eu
se

lse
 d

isc
ot

he
ek

 is
 o

nl
an

gs
 ge

slo
te

n?
8

W
ie

 w
as

 in
 R

eu
se

l b
ur

ge
m

ee
st

er
 va

n 
19

79
-1

99
4?

Op
dr

.1
Fi

lip
pi

ne
pu

zz
el

1
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
3

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
5

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
7

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
8

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

vr
aa

g 2
W

el
ke

 ve
re

ni
gi

ng
 h

ee
ft 

he
t c

lu
bg

eb
ou

w
 ge

na
am

d:
 D

e 
Hu

t?
A

Si
nt

-Jo
ris

gi
ld

e
B

de
 K

em
ph

an
en

C
Si

nt
 H

ub
er

tu
s

D
t B

(r)
ou

w
er

sg
ild

e

vr
aa

g 3
 

Bi
j w

el
ke

 sp
or

t w
or

dt
 d

e 
te

rm
 "d

oo
rlo

pe
r"

ge
br

ui
kt

?
A

te
nn

is
B

at
le

tie
k

C
ko

rfb
al

D
bi

lja
rt

en

vr
aa

g 4
W

aa
rv

oo
r w

er
d 

di
t a

pp
ar

aa
t g

eb
ru

ik
t?

A 
sn

ijb
on

en
C

dr
aa

d 
sp

in
ne

n

B
po

tlo
de

n 
sli

jp
en

D
ge

ha
kt

 d
ra

ai
en

vr
aa

g 5
In

 w
el

k 
ja

ar
 w

er
d 

 h
et

 o
pe

nl
uc

ht
ba

l v
oo

r d
e 

la
at

st
e 

ke
er

 ge
or

ga
ni

se
er

d?
A

19
82

B
19

83
C

19
81

D
19

73

vr
aa

g 6
W

el
ke

 R
eu

lse
ln

aa
r (

bi
jn

aa
m

 ) 
kw

am
 in

 R
eu

se
l d

oo
r e

en
 tr

am
on

ge
lu

k 
om

 h
et

 le
ve

n?
 

A
de

 zw
ar

te
B

de
 w

itt
e

C
de

 sc
he

el
e

D
de

 n
uc

ht
er

e

vr
aa

g 7
W

at
 vo

or
 so

or
t b

oo
m

 is
 in

 h
et

 va
n 

de
r W

ee
pa

rk
 ge

ve
ld

 in
 2

01
7?

A 
ei

k
B

be
uk

C
ie

p
D

es
do

or
n

vr
aa

g 8
W

el
k 

na
tu

ur
ge

bi
ed

 b
ev

in
dt

 zi
ch

 n
ie

t i
n 

Re
us

el
?

A
de

 m
oe

re
n

B
be

le
ve

n
C

pe
el

se
 h

ei
de

D
kr

oo
nv

en

Zo
, e

n 
da

n 
nu

 le
kk

er
 n

aa
r 

bu
ite

n 
!

vr
aa

g 9
.

W
er

kt
ui

g 
om

 b
ro

od
-in

gr
ed

ië
nt

 te
 v

er
kr

ijg
en

.
Bi

j d
e 

co
ör

di
na

te
n 

  5
1.

36
14

66
,5

.1
62

38
9 

    
   v

in
d 

je
 a

ch
te

r h
et

 ra
am

  d
e 

le
tte

rs
 v

oo
r d

e 
op

lo
ss

in
g.

vr
aa

g 1
0

W
at

 is
 h

et
 g

ew
ich

t v
an

 d
e 

an
tie

ke
 h

ou
tb

oo
r?

In
 d

ez
e 

Re
us

el
se

 vi
tr

in
e 

vi
nd

 je
 d

e 
bo

or
Ge

w
ich

t i
n 

gr
am

vr
aa

g  
11

 P
la

at
s h

ie
r i

n 
ju

ist
e 

vo
lg

or
de

 je
 le

tte
rs

 a
ls 

op
lo

ss
in

g v
an

 je
 sp

eu
rt

oc
ht

.
    

    
   L

et
 o

p 
!  

Je
 le

tte
rs

 h
oe

ve
n 

ge
en

 w
oo

rd
 te

 v
or

m
en

.
1

2
3

4
Vo

lg
 d

e 
ro

ut
e 

w
el

ke
 je

 k
un

t d
ow

nl
oa

de
n/

pr
in

te
n 

va
na

f w
w

w
.h

ee
m

ku
nd

er
eu

se
l.n

l

Di
t i

ng
ev

ul
de

 fo
rm

ul
ie

r m
ai

l j
e 

ui
te

rli
jk

 3
0 

ju
ni

 n
aa

r: 
he

em
sp

el
@

he
em

ku
nd

er
eu

se
l.n

l
 O

f d
ep

on
ee

r h
et

 in
 d

e 
br

ie
ve

nb
us

 v
an

 h
et

 g
em

ee
nt

eh
ui

s 
Ke

rk
pl

ei
n 

3 
Re

us
el

In
te

re
sse

 in
 w

oo
np

la
at

sk
en

ni
s?

 W
or

dt
 d

an
 li

d 
va

n 
He

em
ku

nd
e 

W
er

kg
ro

ep
 R

eu
se

l

JU
NI

W
oo

np
la

at
s:

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

Ad
re

s:
E-

m
ai

l:

vr
aa

g 9
.

St
ar

t:
Re

us
el

La
ng

e 
Vo

re
n-

De
ne

st
ra

at
Co

ör
di

na
te

n 
: 

51
.3

65
66

3,
5.

17
46

74
JU

NI
Be

gi
n 

bi
j g

ro
en

 ic
oo

n-
pi

jl 
en

 vo
lg

 d
e 

ge
le

 li
jn

, z
oa

ls 
aa

ng
eg

ev
en

 o
p 

sa
te

lli
et

fo
to

 va
n 

Re
us

el

V
nr

:
E

nr
:

O
nr

:
A

nr
:

    
    

   B
ov

en
st

aa
nd

e 
on

de
rw

er
pe

n 
pa

ss
ee

r j
e 

er
ge

ns
 ti

jd
en

s j
e 

to
ch

t. 
Ze

t z
e 

1 
t/

m
 4

 in
 d

e 
ju

ist
e 

vo
lg

or
de

.
    

    
   D

e 
bi

jb
eh

or
en

de
 le

tte
rs

 p
la

at
s j

e 
ve

rt
ica

al
 in

 h
et

 p
uz

ze
lv

el
d 

on
de

ra
an

 d
it 

fo
rm

ul
ie

r (
bl

au
w

e 
pi

jl)

   O
nd

er
st

aa
nd

e 
sa

te
lie

tfo
to

 to
on

t 4
 v

ra
ag

te
ke

ns
 1

 t/
m

 4
 . 

Na
bi

j d
ie

 p
un

te
n 

vi
nd

 je
 h

et
 a

nt
w

oo
rd

  o
p 

de
 v

ra
ge

n.
vr

aa
g 1

W
at

 ge
ef

t m
en

 h
ie

r v
oo

r a
nt

i-s
lip

?
vr

aa
g 3

Ho
e 

he
et

 h
et

 sp
ee

lo
bj

ec
t o

p 
de

 sp
ee

lp
la

at
s v

an
 d

e 
sc

ho
ol

?
vr

aa
g 2

Ne
de

rla
nd

st
al

ig
e 

na
am

 vo
or

 d
it 

ho
f?

vr
aa

g 4
W

at
 w

or
dt

 b
eo

ef
en

d 
in

 ge
bo

uw
 te

n 
no

or
de

n 
va

n 
di

t p
un

t?
Pl

aa
ts

 je
 a

nt
w

oo
rd

en
 h

or
izo

nt
aa

l i
n 

he
t p

uz
ze

lv
el

d 
on

de
ra

an
 d

it 
fo

rm
ul

ie
r

an
tw

. 1
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

an
tw

. 2
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

an
tw

. 3
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

an
tw

.4
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

 Jo
uw

 o
pl

os
sin

g,
 b

es
ta

an
de

 u
it 

vi
er

 le
tte

rs
, v

ul
 je

 in
 b

ij 
vr

aa
g 1

1 
op

 h
et

 in
le

ve
r f

or
m

ul
ie

r. 
    

   (
! l

et
te

rs
 vo

rm
en

 gé
én

 w
oo

rd
!)

    
    

    
    

    
    

 D
it 

bl
ad

 d
us

 n
ie

t i
nl

ev
er

en
, h

et
 is

 é
én

 d
ee

l  v
an

 h
et

 H
W

R-
He

em
sp

el
 2

02
1,

 b
es

ta
an

de
 u

it 
tw

ee
 fo

rm
ul

ie
re

n

HISTORISCH SPEL



2211 juni 2021

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - American Football voor vrou-
wen is geen spelletje voor ‘pussy’s’. 
Niet aan beginnen als je niet tegen een 
stootje kunt of een lage pijngrens hebt. 
Ben je een stoere chick en ga je niet op-
zij als een tegenstander jou probeert te 
blocken, dan is de sport zéker iets voor 
jou. Kim van de Vondervoort uit Bladel 
is quarterback bij The Eindhoven Valky-
ries; haar vriend Alexander Ascencao uit 
Reusel is één van de zes coaches.

Uitdaging
Kim was al een tijdje op zoek naar een 
sport die bij haar paste. Even terug naar 
een paar jaar geleden. “Ik had vrij ernstig 
overgewicht en voelde me daardoor bij 
geen enkele sport op mijn gemak”, vertelt 
ze. “Conditioneel was er niets mis met me. 
Ik ben – na een operatie - 55 kilo afgevallen 
en kwam daardoor anders in het leven te 
staan. Ik ging elke uitdaging aan en zocht 
naar een sport die me dat zou kunnen ge-
ven. Wat zo mooi is aan American Foot-
ball is, dat er ook een positie voor me zou 
zijn, als ik de 55 kilo nog bij me zou dra-
gen. Mijn oog viel op een Facebookbericht 
waarin The Eindhoven Valkyries een try-
out organiseerden. Helaas kon ik niet, dus 
verdween het even naar de achtergrond. 
Toen ik een tweede oproep zag en ik wel 
tijd bleek te hebben, ben ik gaan kijken en 
was ik meteen verkocht. Dit is zo’n leuke 
sport.” Alexander vult meteen aan: “Het 
is geen hobby, het is een sport, een 
‘collision-sport’, a way of life.” 

Ervaring
Alexander komt uit Por-
tugal, geboren in Zuid 
Afrika, werkt al een 
aantal jaren in de 
Kempen en speelt 
al meer dan tien 
jaar American Foot-
ball. Kim en Alexan-
der vonden elkaar 
via een dating-app. 
Kim: “Het feit dat in 
zijn profi el stond dat hij 
American Football speel-
de, maakte dat ik hem inte-
ressant vond. Na een paar dates 
heb ik hem gevraagd coach te worden 
bij The Eindhoven Valkyries en dat wilde 
hij.” Alexander en Kim spreken vol passie 
over de sport die hen bindt. “The Eindho-
ven Valkyries zijn net een jaartje bezig”, 
vertelt Alexander. “Ze hebben – vanwege 
corona – nog geen wedstrijden gespeeld. 
We zijn nu vooral bezig met de uitleg van 
het spel, de tactiek en de conditie. Het 
mooie aan deze sport is dat het voor ie-
dereen interessant kan zijn, ongeacht je 
leeftijd, bouw of karakter. Er zijn zoveel rol-
len en posities in het spel, dat er altijd iets 
bij zit dat je past. Een kleine fragiele vrouw 

moet niet in de ‘line’ gaan staan want die 
houdt geen vrouw van 120 kilo tegen. Zo’n 
type vrouw kan juist wel heel goed met de 
bal proberen om de punten te scoren. Een 
grote vrouw is juist perfect geschikt voor 
de verdediging.”

Het spel
Alexander probeert de spelregels in een 
paar zinnen uit te leggen: “Er zijn vier ‘quar-
ters’ van 12 minuten, daarin probeert de 
aanvallende partij zoveel mogelijk ‘yards’ 
vooruit te komen om uiteindelijk  de punten 
binnen te halen. De verdediging probeert 
dat uiteraard te verhinderen. Er wordt om 
en om gespeeld, dus elke ploeg heeft een 
aanvalsteam en een verdedigingsteam.” 
Het lijkt eenvoudig maar er wordt vaak in 
codetaal gesproken. Kim: “Na elke aanval 
heb je een halve minuut om het spel op-
nieuw te bepalen. Dan staan alle spelers 
bij elkaar en fl uistert de quarterback welke 
variant gespeeld wordt. Alle spelers weten 
precies hoe ze moeten lopen, waar ze de 
opening moeten forceren en hoe ze de te-
genstander op het verkeerde been kunnen 
zetten. Geen enkele partij is hetzelfde en 
dat maakt het juist zo leuk.”

‘Niet miepen mentaliteit’
Aan Alexander de vraag hoe het is om zo’n 
groep vrouwen te coachen. “Oei, nu moet 
ik oppassen wat ik zeg”, lacht hij. “Het is 
uitdagend en ánders dan mannen. Wat ik 
merk is dat vrouwen vaak het waarom willen 
weten van een actie. Er is soms teveel dis-

cussie maar naarmate we verder in 
de teambuilding komen, wordt 

het minder. Het is fantas-
tisch om te zien hoe groot 

de inzet is van de vrou-
wen. Het zijn allemaal 
vrouwen met een 
‘niet miepen menta-
liteit’. Ze gaan voor 
niemand opzij, zo-
wel fysiek als men-
taal niet en dat vind 
ik mooi.” Voor de 

fysieke bescherming 
is speciale kleding 

ontwikkeld. Kim: “Die is 
eigenlijk nog steeds alleen 

op mannen gericht; dat zit op 
sommige plaatsen dus niet altijd 

goed, maar we doen het ermee. Ook 
hier komt onze instelling om de hoek kijken: 
aanpakken, niet miepen!”

Quarterback
Kim is ‘in opleiding’ om quarterback te 
worden. “In die positie bepaal je eigenlijk 
het spel. De uitdaging is enorm want alles 
komt op jou neer; je bent na afl oop de held 
of de sukkel en dat vind ik wel een leuk ge-
geven. Je groeit in het spel naarmate je de 
spelregels leert kennen en je wordt minder 
bang, op alle fronten. Ik weet nog de eerste 
keer dat ik iemand op me af zag komen om 

de bal af te pakken. Ik was echt bang. Dat 
gevoel is nu voorbij, ik blijf staan, ga voor 
niemand uit de weg. Onbewust heeft dat 
ook invloed op het dagelijks leven; ik ga 
veel meer de uitdaging aan.”

Beuken of gebeukt worden
In de Queens Football League, waarin 
The Eindhoven Valkyries uitkomen, wordt 
zeven tegen zeven gespeeld. Kim: “Er zit-
ten zes teams in deze League, meer zijn 
er in Nederland gewoon nog niet. Het is 
– zeker voor vrouwen – een opkomende 
sport, voor mannen zijn er meer teams. 
Langzaam begint de sport aan populari-
teit te winnen, maar ik snap helemaal dat 
niet alle vrouwen het aantrekkelijk vinden 
om af en toe een blauwe plek op te lopen. 
Bij American Football is het ‘beuken of ge-
beukt worden’, oftewel: ‘You’re either the 
hammer or the nail’. In ons team zijn we 
nu met 15 vrouwen en dat mogen er veel 
meer zijn. Omdat de kans op een blessure 
aanwezig is, heb je voor elke positie in het 
spel een aantal spelers nodig.”

Proeven
Kim wil graag een oproep doen aan vrou-
wen om American Football te gaan spelen. 
“We zijn op zoek naar meer teamleden. 

De sport is relatief onbekend in Nederland 
maar ik weet zeker dat er – net als ik – meer 
vrouwen zijn die passen bij deze sport. Kom 
gerust een keer langs bij de training op 
maandag- of woensdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur op Sportpark de Hondsheuvels in 
Woensel. Meedoen mag altijd; je weet pas 
of de sport je past als je een keertje ervaren 
hebt hoe het is. En geloof me: er is altijd een 
positie in het team waar je je goed bij voelt. 
Samen met de coach ga je uitvinden welke 
positie dat is. Het mooie aan ons team is 
dat we er altijd voor elkaar zijn, zowel op het 
veld als daarbuiten.

American Football is niet voor ‘pussy’s’
Kim van de Vondervoort is opkomend quarterback bij Eindhoven Valkyries

Alexander: “Het mooie aan deze sport is dat het voor iedereen interessant kan zijn, onge-
acht je leeftijd, bouw of karakter. Er zijn zoveel rollen en posities in het spel, dat er altijd iets 
bij zit dat je past. Een kleine fragiele vrouw moet niet in de ‘line’ gaan staan want die houdt 
geen vrouw van 120 kilo tegen. Zo’n type vrouw kan juist wel heel goed met de bal probe-
ren om de punten te scoren. Een grote vrouw is juist perfect geschikt voor de verdediging.”

Wedstrijden Eindhoven Valkyries

Vanaf september wordt de competi-
tie opgepakt. Zin om te gaan kijken of 
Eindhoven Valkyries aan te moedigen?
18-9: Den Haag - Valkyries 
3-10: Rotterdam - Valkyries
17-10: Valkyries - Utrecht
30-10: Valkyries - Amsterdam
14-11: Valkyries - Zwolle
Op 20-11 wordt de fi nale gespeeld. Of 
de Valkyries daarin staan, zal tijdens 
de competitie blijken.

SPORTIEF

Kim van de Vondervoort
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REUSEL - Op woensdag- 16 en donder-
dagavond 17 juni gaat OBS De Klimop 
uit Reusel weer de jaarlijkse musical in 
cultureel centrum De Kei in Reusel op-
voeren. We zijn enorm trots en blij dat 
wij voor publiek mogen spelen. De kin-
deren uit groep 8 hebben de afgelopen 
weken hard geoefend om een spette-
rende show neer te zetten. Regie: Stijn 
van de Burgt en Ineke Stads. 

Verhaal in het kort  
Jongevoets dierenpark is een leuke die-
rentuin. Alleen, ze hebben geen Chinese 
pandabeer en ook al geen babyolifantjes. 
Daarom heeft directeur Jelle Jongevoet 
een bijzondere vogel uit Argentinië ge-
haald, de zogenaamde oelewapper. Het 
dierentuinpersoneel is druk met de voorbe-
reidingen, maar op de dag dat de nieuwe 
aanwinst wordt gepresenteerd, blijkt de vo-
gel uit zijn kooi te zijn verdwenen! Maar wie 
heeft hem eigenlijk vrijgelaten? Heeft Beau 
het misschien gedaan, een jongere die zijn 

taakstraf in de dierentuin moet uitvoeren? 
Of de moeder van dat verwende meisje die 
haar dochter een oelewapper cadeau wil-
de geven? Of waren het de vogelaars die 
tegen opsluiting van vogels zijn? De direc-
teur doet een beetje geheimzinnig. Hij zegt 
steeds: ‘Verboden te voeren’. Hier zit een 
luchtje aan. Die middag zal koningin Mini-
ma komen om de vogel te onthullen. Zal hij 
op tijd worden gevangen? 
 
Op OBS De Klimop wordt vanaf groep 1 
t/m groep 8 veel aandacht besteed aan 
cultuur. Dit uit zich met name in dans, zang 
en toneel. Tevens krijgen ook het beelden-
de aspect en sport veel aandacht. Net als 
andere jaren zamelen ze ook geld in voor 
een goed doel.  Dit jaar is het goede doel: 
Wensambulance Brabant. De Wensambu-
lance brengt terminaal zieke mensen nog 
één keer naar hun favoriete plek. Een mooi 
doel waar we al twee weken geld voor in-
zamelen met de gehele school. Het eindbe-
drag wordt na de musical bekendgemaakt.  

Musical ‘Verboden te voeren!’ door OBS De Klimop

JONG & OUD

‘Hoe vertellen we het de kinderen?’, 
‘Mijn kind is vaak boos sinds de schei-
ding, hoe ga ik daar mee om?’, ‘Mijn ex 
stelt te weinig regels bij de kinderen, 
hoe ga ik daar mee om?’, ‘Hoe zijn we 
als ex-partners toch samen ouders?’, 
‘Hoe zeg ik tegen papa dat ik wel met 
mama op vakantie wil?’, ‘Mijn ouders 
maken ruzie waar ik bij ben, wat nu?’.  

Uit vijf jaar ervaring van Centrum voor 
Jeugd en Gezin+ (CJG+) de Kempen blijkt 
dat vragen rondom scheiding vaak ge-
paard gaan met een zoektocht naar de 
juiste aanpak voor ouders. Het project Kind 
en Scheiding richt zich op inwoners die te 
maken hebben met een scheiding en vra-
gen hebben hoe hier goed mee om te gaan 
in het belang van hun kinderen. Neem ge-
rust een kijkje op www.kempengemeenten.
nl/kind-en-scheiding.

Telefonisch spreekuur
Via 0497-745544 kunt u (anoniem) een af-
spraak maken voor het telefonisch spreek-
uur (voor kinderen, ouders en omgeving). 

Tijdens dit spreekuur beantwoorden jeugd- 
en gezinswerkers van CJG+ uw vragen. 
Ook kijken zij of er misschien meer nodig 
is, bijvoorbeeld een online training.

Kind en Scheiding; 
ondersteuning in 
de Kempen

Leerplichtige kinderen die komend 
schooljaar in het buitenland (bijvoor-
beeld België) naar school gaan, hebben 
een vrijstelling van schoolinschrijving 
nodig. Deze kun je tot 1 juli aanvragen. 

Het aanvraagformulier is te downloaden via 
www.reuseldemierden.nl/leerplicht of op te 
vragen via leer-plicht@reuseldemierden.nl. 
Voor het krijgen van vrijstelling moet je een 
verklaring van de directeur van de buiten-
landse school toevoegen. 

Vragen? Neem dan contact op met Nancy 
Vosters via 088-4970169.

Naar school in 
het buitenland?
Vrijstelling van school-
inschrijving nodig
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

Adres: Plaats: Tel: URL: Bedrijfsweg 4B |  5531 PT Bladel | +31 - 497 - 33 63 88 |  www.garagebedrijfdesleutel.nl

ü Diagnose stellen benzine- en diesel motoren
 Groot / klein onderhoud personen- en bedrijfswagensü
 Gebruikte en nieuwe auto’sü
 Reparaties van alle merkenü

 Banden service winter- en zomerbandenü
 Electronica diagnoseü
 Airconditioning R134A / R1234YFü
 APK keuringü

50 jaar Autobedrijf Huub Smolders
WESTERHOVEN - Alweer 50 jaar ge-
leden begon Huub in zijn zelf gegra-
ven smeerput met zijn bedrijf aan de 
Braambos 1 in Westerhoven. Door de 
wol geverfd via verschillende func-
ties bij Van der Meulen-Ansems in 
Eindhoven is hij op 1 juni 1971 voor 
zichzelf gestart. Wat met het graven 
van die smeerput is begonnen, is in-
tussen uitgegroeid tot een familie-
bedrijf met een mooie, moderne 
werkplaats en een grote showroom 
waar Huub nu vooral te vinden is. Hij 
heeft een gemotiveerd team om zich 
heen: twee monteurs, een verkoper, 
zijn vrouw Carla en oudste zoon Rob. 
Rob is het stokje intussen langzaam 
van Huub aan het overnemen.

Voor alle auto gerelateerde zaken kunt u 
bij Autobedrijf Huub Smolders terecht. 
Van aankoop tot fi nanciering en verze-
kering van uw auto in de showroom, 
het onderhouden en keuren in de werk-

plaats tot het laten blinken van de lak 
in een van de drie wasboxen. Ook voor 
het opladen of aftanken van uw auto 
bent u bij Autobedrijf Huub Smolders 
aan het juiste adres. 

Omdat Huub dankbaar is voor het ge-
stelde vertrouwen in de afgelopen 50 
jaar, wil hij samen met zijn team alle 
klanten bedanken. Daarom zijn er de  
gehele ‘jubileummaand’ juni allerlei 
acties gepland. Zo kan er op afspraak 
een gratis ‘Huub Smolders 50 punten-
autocheck’ gedaan worden en krijgt 
u bij besteding vanaf € 50,- een leuke 
attentie cadeau. 

Verder krijgt u bij aankoop van een auto 
een tegoedbon voor € 50,- aan onder-
houd. Tankstation Tamoil Express Wes-
terhoven bied de hele maand juni tot 20 
cent korting per liter op brandstoff en. 

Kom langs en vier met ons mee!
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7150,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 3950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1400,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
SEAT AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1950,00  
SUZUKI  WAGON 1.3I, 5 DRS. GRIJS 2006 2950,00
SUZUKI  SPLASH 1.2 AUTOM. GRIJS 2011 POA             
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA COROLLA 1.4I HB GRIJS 2004 3250,00
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Een duim omhoog voor de gemeente Bladel die het 
fi etspad, vanaf de Pals parallel aan de A67, heeft ver-
nieuwd en verbreed. Dat is prettig, want er zijn veel 
fi etsers die er gebruik van maken. Tevens een klein 
duimpje omlaag omdat de fi etspad erg hobbelig is 
geworden. Dit zou voor 1 juni opgelost zijn, maar dat is 
helaas nog niet gebeurd!

Een vrolijke fi etser

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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... sinaasappels niet in 
de natuur voorkomen? 
Een sinaasappel is 

eigenlijk een hybride van 
een mandarijn en een 

pomelo en oorspronkelijk 
was hij gewoon groen. 

De Engelse benaming 
orange komt van 

‘oranjerie’, waar ze in 
koudere klimaatgebieden 

werden gehouden. 
De vrucht kleurt alleen 

oranje in koudere 
gebieden. In tropische 

streken blijft 
de schil groen.

Inschrijven kofferbakverkoop 
in Lage Mierde

LAGE MIERDE - Na een jaar van afwezigheid, maar groot succes van voorgaande 
jaren, waar we veel positieve reacties gehad hebben van verkopers en kopers, 
hopen we dit jaar weer een koff erbakverkoop te kunnen houden.

Deze zal plaatsvinden op zondag 12 september, van 09.30 tot 14.00 uur, op het 
prachtige gildeterrein Dorpsakker aan Broekkant 13 in Lage Mierde. Tijdens deze 
koff erbakverkoop hopen wij vele ondernemende mensen uit de wijde omgeving 
te ontvangen, die allerlei tweedehands spullen voor de verkoop gaan aanbieden. 

Aanmelden kan via: 

www.ambrosius.boerenkamp.com

REUSEL - Heeft u 
altijd graag gedu-
rende de zomer-
maanden een bal-
letje willen slaan 
met uw familielid, 
vriend(in), buurman 
of kennis, dan is 
dit uw kans! Ten-

nisvereniging LTC de Kemphanen uit 
Reusel biedt een tennisabonnement aan 
speciaal voor de zomermaanden.

Gedurende de periode van 1 juni tot en met 
31 augustus kan men lid worden van onze 
vereniging 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 auto-
matisch op 1 september 2021. Men heeft 
tijdens deze zomerperiode met de tijdelijke 
ledenpas toegang tot het tennispaviljoen 
en kleedkamervoorzieningen en dient men 
digitaal een tennisbaan te reserveren via 
het KNLTB reserveringssysteem. Zomer-
leden dienen zich te houden aan de regele-
menten van onze tennisvereniging.

Prijzen zomerlidmaatschap: senior € 35,00 
en junior (t/m 17 jaar) € 20,00. (Contributie 
via eenmalige automatische afschrijving.)
Voor meer informatie en aanmelden ga 
naar de website: https://dekemphanen.nl/
zomerlid-worden. We wensen alle (zomer)
leden veel speelplezier op onze tennisba-
nen!

Zomerlidmaatschap 
tennisvereniging LTC de Kemphanen

Geen Beachvolley 
Toernooi 2021

BLADEL - Met pijn in het hart heeft de organisatie van het Beachvolleybal Toer-
nooi moeten besluiten dat het evenement dit jaar niet meer haalbaar is. Er werd 
gekeken naar een datum in september maar de toekomst is te onzeker om 
concrete plannen te maken. 

Vol enthousiasme gaan de vrijwilligers nu aan de slag om van het evenement in het 
derde weekend van juni 2022 een gedenkwaardige editie te maken.

en creatieve (online) workshops ( )
VVoooorr iilllluussttrraattiieess oopp mmaaaatt

TTeell:: 0066--2288773333228877
iinnssttaa:: vvaann..bbrreeggjjee 

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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Lunetzorg zoekt:
Vrijwilligster om samen mee te zwemmen

Elles is een volwassen cliënte en woont 
op de Donksbergen in Duizel. Ze heeft een 
zeer ernstige verstandelijke beperking,  
epilepsie en is rolstoel gebonden.

Ze zou heel graag met een empathische 
vrijwilligster gaan zwemmen. Je helpt haar 
met het uit- en aankleden en gaat met haar 
het water in om te zwemmen. Nadien help 
je haar met douchen. Het warme water 
heeft een ontspannende werking op haar.

Wil jij wekelijks met Elles gaan zwemmen? 
Info via Patricia Peters: 088-5515610 of 
vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl

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

MEE De Meent Groep zoekt:
Hulp en gezelschap voor Carla

Carla is een vrouw van 56 jaar en woont sa-
men met haar twee zoons in Bladel. Ze is op 
zoek naar iemand die haar af en toe gezel-
schap kan houden voor een gezellige bab-
bel, maar die haar ook kan helpen met haar 
financiën. Vanwege lichamelijke problemen 
is ze op dit moment minder flexibel. Wat tijd 
voor haarzelf zou goed zijn. Haar kinderen 
hebben namelijk veel zorg nodig.

Haar verhaal kwijt kunnen, een kop koffie 
drinken lijkt haar erg fijn. Wil jij Carla helpen? 
Info via Katrien de Beijer: 040-2140404 of 
meedoen@meedemeentgroep.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

Voor het ophalen van de wandelsokken 
kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Voet & Goed (tel. 0497-386448).  
De sporthanddoek/bidon kunt u ophalen 
bij PC55 (Hoefblad 40 - Hapert)

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl kunt u bij ons terecht. 

in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

MIDDELBEERS - Alle zaterdagen in juni 
zal er de mogelijkheid zijn weer lekker 
wat leesvoer in te slaan voor de vakantie 
of om thuis in de tuin heerlijk te kunnen 
lezen.  

Omdat er in januari geen boekenbeurs kon 
worden georganiseerd, denken wij dat het 
goed is om toch een mogelijkheid te bie-
den voor alle mensen die graag  lezen. Het 
assortiment zal zich beperken tot romans, 
thrillers en detectives. Het betreft zaterdag 
12, 19 en 26 juni 2021. 

Het Oude Kerkje, Willibrordstraat 25, is op 
deze zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur 
open en de toegang is gratis. De op dat 
moment geldende regels van het RIVM zijn 
bepalend. Dit betekent in elk geval mond-
kapje dragen en gelimiteerd aantal perso-
nen binnen.

U vindt ons ook op Facebook: www.face-
book.com/oudekerkje. Voor meer info: 

www.oudekerkje.nl

Boekenverkoop in 
het Oude Kerkje
Zaterdag 12, 19 en 26 juni

www.pc55.nl 
goed om 
te weten
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

Meeltjes

2-zits slaapbankje, incl. ecru hoes, i.g.st.
4-delige roestvrijstalen pannenset, i.g.st. maat 
18, 20, 22 en 24 cm. Tel. 06-44530876.

Eiken meubelstukjes o.a. lectuurbak, planten-
tafeltje, midi-set, stoofje. € 10,- per stuk. 
Tel. 06-83918582.

Oude boerenplavuizen, div. restpartijtjes, 
1 tot 8 m2. Pr.n.o.t.k. Tel. 06-83918582.

Oude kinderwagen, 40-er jaren, i.g.st. € 125,-. 
Antiek, verstelbare fauteuil, rood velours,
€ 25,-. Tel. 06-83918582.

25 m verlengkabel met 3 contra stekkers, 
2,5 mm, drakaflex kemakeur. Diverse 
tentharingen. Tel. 06-20999138.

Steigermateriaal, buizen staal, gegalvaniseerd, 
diameter 33,7 mm. 3x2,70, 1x1,80,1x0,94 m 
en enkele koppelstukken. Tel. 06-16284586.

www.limousineservicebrabant.nl
* * *  * * * * * * *  ook voor taxi  * * *  * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden 
met een limousine.

Dressoir, koloniaal, afm. 1.78 x 50. € 50,-.
Tel. 06-36464591.

± 100 stuks kinderkopjes. Tel. 0497-384522.

Knipping kunststof buitendeur, incl. hor, maat 
240/213x90, gedemonteerd, kleur RAL 9001. 
HR++ beglazing. € 175,-. Tel. 06-19997539.

Zitbeugel (sprengel), roestvrij staal, voor 
roofvogel, br. 30 cm en een vervoerskist, h 37 
cm, br. 27 cm, diep 39 cm. Vraagprijs: € 35,-.
Tel. 0497-643599.

4 teakhouten stoelen, collection Bois Le Duc, 
met kussentjes. € 40,-. Tel. 06-29287105.

11 houten volières met golfplaten, waarvan 9 
op een rij staan en 2 los hiervan. Bij interesse 
zelf afbreken. Tel. 06-46445795.

Originele roundup. Tel. 06-16933391.

2e hands elektrische fietsen 
met volledige garantie
Used E-Bikes, Markt 17, 5531 BA Bladel.
info@usedebikes.nl / www.usedebikes.nl
Tel. 0497-229050.

Eethoek met 6 stoelen, z.g.a.n. € 100,-.
Tel. 0497-642787.

Lichtmetalen velgen Citroën C3, steek 4 x 108, 
goed profiel zomerbanden. Tel. 06-36293189.

Velux dakraam, i.z.g.st. gg l so8 glas, oppvl. 
1.22 m - 98 cm. Tel. 06-44194888.

Gebr. bureau-enveloppeermachine, steekt 
1-2 brieven automatisch in enveloppen, max. 
2.500 per uur. € 999,-. Tel. 06-49507923.

Toyota Verso S, 2015, i.z.g.st. Kleur bruin,  
148.500 km. Tel. 06-47386464.

Rijbewijskeuringen voor 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Eersel. 
Tel. 06-33878506.

Elektronische petroleum kachel (Tayosan), 
3001 met thermostaat + 30 liter petroleum.
€ 140,-. Tel. 06-29014825.

Continental winterbanden op stalen velgen, 
205x55 R16, steek 5x108, profiel 5 mm.
€ 125,-. Tel. 06-46238850.

Wandelwagen/buggy, inklapbaar, met parasol 
en voetenzak, in vrolijke kleuren. 
Vaste prijs: € 25,-. Tel. 06-47442286.

Gazelle Airglider damesfiets met voorvork- en 
zadelvering, onbeschadigd, heel comfortabel, 
lichte kettingkast, 7 versnellingen. € 150,-.
Tel. 06-41483319 (na 18.00 uur).

Fietsenmaker ‘t Sjapapke
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor uw reparatie en/of onderhoud van uw 
geliefde fiets. GRATIS bij u opgehaald en 
retour gebracht! Bel: 06-51573237.

Herenfiets, citybike, frame 60 cm. 
Tel. 06-57387163.

Degelijke scooter SYM type Fiddle 2 50S, 
2 jaar oud. Tel. 06-12281427.

Stiga motor-gazonmaaier, i.z.g.st. € 125,-. 
Tel. 013-5092834.

Fitnessapparaat Powerpeak Fitness, voor 
armen, benen, borst, buik en rug. T.e.a.b. 
Tel. 06-44758502.

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

Fietsendrager voor 2 fietsen, z.g.a.n. € 50,-. 
Tel. 06-44758502.

Jan van Haasteren puzzels, nr. 17466, 
01642, 19067. € 10,- per stuk. 
Tel. 013-5092006.

Scootmobiel, driewieler, in maart 2 nieuwe 
accu’s geplaatst, voorzien van vele extra’s. 
Tel. 0497-643301.

5 boekenplanksteunen, 18x18 cm, € 1,-. 
Tel. 06-49507923.

Eikenhouten ledikantje met smalle spijlen en 
matras. € 25,-. Tel. 06-20789355.

Fietswiel, 28 inch, met banden. € 2,-.
iMac computer met veel software, all-in-one, 
donkerblauw met toetsenbord en muis. 
Tel. 06-49507923.

Koelbox, 25 ltr, nooit gebruikt en in doos, rood.
Autokrik (of potkrik), niet gebruikt, 5000 
kg max. van 19,5 tot 38 cm, in draagbare 
cassette. Tel. 06-49507923. 

Verpleegkundige b.z.a. biedt zich als vrijwilliger 
aan om alleenstaande ouderen af en toe te 
vergezellen in Hapert en omgeving.
Tel. 06-34412325.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304. 

GEZOCHT: Tuinliefhebber voor het aanleggen 
en onderhouden van mijn landschapstuin. 
Tel. 06-53807503.

GEZOCHT: Poetshulp voor 6 uur per week in 
Hoogeloon. Uren in overleg. Tel. 06-53799291.

GEZOCHT: Poetshulp voor 3 uurtjes per week 
in Reusel. Tel. 06-12963935.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 uurtjes per week 
in Reusel. Tel. 06-12963935.

GEZOCHT: (Oude) loods/schuur/garage 
waar ik mijn bestelbus om kan bouwen tot 
campertje. Liefst omgeving Bladel-Reusel.
Tel. 06-48933640.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 à 5 uur 
per week in Lage Mierde. Tel. 06-22978759.

GEVONDEN: Bril met rood-bruin montuur in 
de Ganzestraat, Hapert. Tel. 06-52074255.

GRATIS AF TE HALEN: Paardenmest. 
Hoogeloon. Bel vooraf even: 06-10037039.

GRATIS AF TE HALEN: 2-zits bank.
Tel. 0497-681575.

GRATIS AF TE HALEN: Gecomposteerde 
paardenmest in Hoogeloon. Nog enkele kuub 
aanwezig. Tel. 06-53257474.

GRATIS AF TE HALEN: 26 betontegels, 
50 x 50 cm. Tel. 0497-385156.

GRATIS AF TE HALEN: ± 40 terrastegels, 
40 x 40 cm, Tel. 0497-681612.

Gevraagd oud ijzer 
en oude auto’s
Alle soorten oude metalen, zoals wasmachine, 
droger, zonnebanken, fietsen, e.d. Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, elektr. 
fiets, flipperkast, buitenboordmotor, scooter 
etc. Tel. 06-46331823.

Gevraagd tweedehands fietsen 
en opknapfietsen
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Modeltreinen van Märklin, 
Fleischmann, Roco enz. en modelvracht/auto 
(onbespeeld) schaal 1:43-1:50. Tel. 388147.

TE KOOP GEVRAAGD: Bosperceel, liefst 
gelegen in gemeente Reusel-de Mierden. 
Tel. 06-55270026.

GEVRAAGD: (G)oude munten en oude 
bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

Oud ijzer gevraagd
Koper, lood, RVS e.d. Zonnebank, 
wasmachine, accu, bijna alles met stekker. 
Geen vries/koel en dikke tv’s. Info: 
06-33373793 Oudijzerophalen.jouwweb.nl

GEVRAAGD: Sculpturen van beeldhouwer 
Kees Verkade voor uitbreiding van 
verzameling. Tel. 06-16620833.

GEVRAAGD: Fluffy breigaren van de Zeeman, 
lichtbeige en mintgroen. Tel. 06-44194888.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
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 huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 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 adres-
gegevens 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 aangeleverd, 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 € 9,- (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 € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in 
bepaalde situaties af te wijken van boven-
staande richtlijnen en bepaalde advertenties 
niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

DIVERSEN

GRATIS

GEVONDEN

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

TE HUUR

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt 
wekelijks gratis verspreid in de 
gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen 
Vessem en Duizel.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is 
maandag 12.00 uur. Voor teksten/artikelen en beeld-
materiaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in over-
leg. De aanleverspecifi caties 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 berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties 
die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient 
vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, 
illustraties en grafi sch materiaal, zijn in eigendom of 
licentie bij PC55 en worden beschermd door auteurs-
recht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigen-
domsrecht. 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 
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

KEMPEN - Op 13 juni vieren 
de drie protestantse kerken 
Bladel, Hoogeloon-Eer-
sel en Bergeijk samen een 
dienst met als thema ‘Men-
sen onderweg’. 

Reizen is essentieel voor de mensheid. De 
laatste jaren lijkt het pelgrimeren heront-
dekt te zijn. Voor corona de grenzen sloot, 
was er een groot aantal mensen lopend of 
fi etsend op weg naar Rome, naar Santiago 
de  Compostela, naar Assisi of het Schotse 
Iona. Sommigen doen dat om hun grenzen 
te verleggen, om op verhaal te komen of om 
na te denken over hun leven en toekomst.

Het is niet nieuw. Al in de oudheid zijn er 
verhalen over ‘op weg gaan’. Denk maar 
aan de Odyssee van Homerus, de zoek-
tocht naar de heilige graal door King Art-
hur of het bijbelse verhaal van de uittocht 
in Exodus. Ook Jezus zelf zegt in het Jo-
hannesevangelie ‘Ik ben de weg’ en zijn 
volgelingen worden ‘mensen van de weg’ 
genoemd. Eén zo’n volgelinge, Tekla, vol-
gen we tijdens deze dienst op haar weg. 
Haar verhaal is opgeschreven in een apo-

crief boek uit de eerste eeuw. Aan de zijde 
van de apostel Paulus trekt zij door Klein 
Azië om het evangelie te verkondigen. Ook 
is er in de dienst aandacht voor onze eigen 
weg en wat we daarop tegen kunnen ko-
men. Mensen om samen mee op te lopen. 
De zon die je vrolijk maakt, of juist steekt! 
De maan die je ’s nachts de weg wijst. Ste-
nen waarover je struikelen kunt, stenen die 
groot genoeg zijn om op uit te rusten of die 
je kunt beklimmen om zo nieuwe horizon-
ten te ontdekken. Wat betekent het kort-
om, om onderweg te zijn in je leven?

Er is live muziek door Annelies Cloo en 
Jos Tiggelman met piano zang en gitaar. 
De voorganger is ds. Marie-Jantien Kreeft. 
We collecteren voor de bouw van een kerk 
in het geboortedorp van Sugasine Param 
in Sri Lanka. Zij woont sinds twee jaar in 
de Kempen en probeert vanuit Nederland 
haar (geloofs)familie daar te ondersteunen. 
Uw bijdrage kunt u ook overmaken op NL-
73RABO0172903181 t.n.v. Protestantse 
gemeente Valkenswaard, met datum en 
doel: kerk Sri Lanka. KempenTV zendt de 
dienst rechtstreeks uit. Alleen luisteren kan 
via radio KempenFM. Aanvang 10.00 uur.

Viering van protestantse kerken in de Kempen
KempenTV zendt de dienst rechtstreeks op 13 juni uit

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

ONS TERRAS IS OPEN TOT 20.00 UUR

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Hidup Baru is 
het rehabilita-
tiecentrum van 
de Indonesische 
Zusters Fran-
ciscanessen op 
het arme Indone-

sische eiland West Timor. Hier verblijven 
momenteel ca. 35 kinderen, waarvan 
velen dubbel gehandicapt zijn, alsmede 
kinderen die een operatie hebben moe-
ten ondergaan en voor hun rehabilitatie 
nog vele jaren therapie moeten krijgen. 
Steun aan dit centrum is één van de 
speerpunten van de Stichting Harapan.

Er zijn op dit moment veel nieuwe patiëntjes 
die de komende tijd spalken en prothesen 
nodig hebben. Door uitgebreide therapie 
is het de zusters gelukt deze kinderen, die 
toen zij op Hidup Baru binnenkwamen al-
leen maar konden liggen en soms zitten, 
hun eerste pasjes te laten zetten. Daarom 
moeten bij hun dringend spalken worden 
aangemeten en zijn er prothesen nodig. 

Op West Timor worden deze spalken en 
protheses helaas niet gemaakt en moeten 
van elders komen. Momenteel komen ze 
van Sumatra, hetgeen extra kosten met zich 
meebrengt. Voor de jaren 2021 t/m 2023 is 
voor € 5.000,- aan spalken en prothesen 
nodig. Mede door heel veel extra kosten, 
vanwege de coronapandemie, hebben de 
zusters hiervoor geen of weinig geld be-
schikbaar. Daarom werd een beroep gedaan 
op Stichting Harapan die hiervoor enkele 
fondsen benaderde. Van een niet nader te 
noemen fonds werd al € 2.500,- ontvangen, 
onlangs zegde de Johanna Donk de Grote 
stichting eveneens € 2.500,- toe.                       

Johanna Donk de Grote
Sinds 1991 bestemt deze stichting de op-
brengsten van haar vermogen (ontstaan 
uit de verkoop van belangen van Johanna 
Donk-Grote in de onderneming Halfeneisen) 
voor diverse projecten. In navolging van het 
gedachtegoed van mevrouw Donk-Grote 
heeft het bestuur aandacht voor projecten 
waarbij kinderen centraal staan, die  door 
een beperking of door omstandigheden 
extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld. 
Men richt zich op de kerndoelen: het geven 
van bijdragen aan projecten die de leefom-
standigheden  verbeteren op het gebied van 
gezondheid en armoede, het geven van bij-
dragen aan projecten die de toekomstkan-
sen van  kinderen verbeteren door het bie-
den van onderwijsmogelijkheden, het geven 
van bijdragen aan charitatieve fondsen die 
projecten van sociaal-maatschappelijke en  
culturele aard uitvoeren.

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Bij een doopgesprek vroeg ik aan de ou-
ders van een dopeling hoe zij de coronatijd 
beleefd hadden. ‘Heerlijk!’, zei de moeder 
spontaan. Ze schaamde zich een beetje, 
maar het kwam echt uit haar hart. Het was 
in de tijd van de zwangerschap juist heel 
welkom, die rust. Niet meer ieder week-
end afspraken. Omdat het contact met de 
opa en oma van het kleinkind wel door kon 
gaan, leefde dit gezin eigenlijk in een oase. 
Ik herken daar zelf ook iets van. Zeker, er 
was lijden. De onzekerheid, de leegte, de 
afstandelijkheid. Maar het zou niet juist zijn 
om te zeggen dat het alleen maar ellende 
was. Mensen hebben ook positieve dingen 
ervaren. Het doopouderpaar vroeg zich af 
hoe ze konden voorkomen dat de agen-
da nu weer helemaal vol zou lopen. Toen 
kwam ik met de suggesties om de draad 
op te pikken weer naar de kerk te gaan. 
Daar vind je die rust die je elders niet krijgt. 
Het lijkt in het begin een extra verplichting 
en dus belasting, naast alles wat ‘moet’. 
Maar wie ruimte maakt voor de Heer in 
zijn agenda, merkt dat hij juist meer ruimte 
krijgt. Ik zie dat als stille beloning van God. 
Wie de drempel overgaat, ontvangt die bij-
zondere voldoening van religiositeit. Jezus 
heeft het ook beloofd: ‘Kom tot Mij. Ik zal 
je rust en verlichting geven.’ Een mooie 
gedachte voor de H. Hartmaand.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 12 juni
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

11e Zondag door het Jaar
Zondag 13 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus 
                 (met cantorzang)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

H. Ludwina
Maandag 14 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH. Vitus, Modestus 
en Crescentia
Dinsdag 15 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 16 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 17 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Steunpunt Hoogeloon,  
                 Gebedsviering
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk 
                 H. Harthulde met Aanbidding

Vrijdag 18 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 19 juni
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

12e Zondag door het Jaar
Zondag 20 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, doop Roos Schoofs

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 19 en 20 juni)

Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie
- Will van Vliet

Bladel zondag:
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, 
  Koosje en Doortje (nms. Mieneke)
- René Paridaans (vw. vaderdag)
- Overleden ouders en neefje
- Cor Adriaans
- Wim Hendriks
- Jans en Janus Soontiëns-Lavrijsen 
  en hun zonen Jan en Mat

Casteren:
- Voor het welzijn van de parochie

Hapert:
- Hendrikus Bierens en Petronella Litjens (f)
- Lau Castelijns

Hoogeloon:
- Lies Couwenberg-Rademakers
- Jan en Paula Peeters, Toos, Nel en Asse
- Petra Bullens-Hendriks (mdgt)

Netersel:
- Voor het welzijn van de parochie

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

11e Zondag door het Jaar
Zaterdag 12 juni
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 13 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Theo Verleg en 
  Lies Verleg-van den Borne
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Jo de Kroon-van Luff elen (vw. sterfdag)
- Jan, Lies en Peter Blankers
- Adri Kerkhofs, Gust Roest 
  en Miet Roest-van Limpt

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

Dinsdag 15 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 16 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Mariet Huijbregts
- Lies van Gorp-van Ham

Donderdag 17 juni
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 18 juni
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Peer van den Borne

12e Zondag door het Jaar
Zaterdag 19 juni
17.30 uur: Eucharistieviering
- Jeanne Jansen-Everaert en Jo Jansen
- Nel Maas-Heesters

Zondag 20 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Roovers en Toos Roovers-Timmers
- Wout Dirkx
- Lies van Gool-van Gompel
- Miet van den Borne-Peijs
- Kees Dobbelaar
- Herman van Helvoirt       - Wim Michiels
- Overleden ouders Bernard Jansen 
  en Anneke Jansen-Rijkers
- Harrie van Eekert en 
  Pieta van Eekert-Vermeulen

Mededelingen:
-   U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Denk eraan dat het houdbaar is. 
Brood liever niet, want we kunnen maar 
éénmaal per week naar de Voedselbank. 

-  Voortaan mogen er vanwege de versoe-
pelingen 125 mensen in de kerk komen. 
De vorige adviezen (mondkapje dragen 
tijdens het lopen en de handen ontsmet-
ten) gelden nog steeds. Wij zijn blij met 
deze versoepelingen, zodat we allemaal 
letterlijk en fi guurlijk meer ruimte en be-
wegingsvrijheid krijgen. We hebben alle-
maal noodgedwongen veel moeten mis-
sen en ik hoop dat we mogen ervaren 
hoe buitengewoon en bijzonder alles is 
wat we als gewoon hebben beschouwd. 
Verder ben ik ook blij dat de kerkdrempel 
fi guurlijk minder hoog is geworden, om-
dat naar mijn gevoel iedereen van harte 
welkom moet zijn bij O.L. Heer die van 
mensen houdt!     Pastoor David van Dijk

Je kunt de missen ook online volgen op 
www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten vanuit het Witte Kerkje in Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)

Zondag 13 juni: 10.00 uur. Kempendienst, alleen online!
Zondag 20 juni: 10.00 uur. Dhr. Bram Donkers uit Veldhoven.
Zondag 27 juni: 10.00 uur. Mevr. Janneke Ockhuijsen uit Bladel.

- Door Covid-19 beperkingen: maximaal 2 x 20 kerkgangers.
- Alle diensten te beluisteren via Radio KempenFM 
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal).
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Maandag: 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken
   13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  edrinken 

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  edrinken

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken
   10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit (d’n Overkant) 
  13.30 uur-16.00 uur: vrij biljarten/koffi  edrinken

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest (d’n Overkant) 
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  edrinken

Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken 
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  edrinken

Bij alle activiteiten moet de anderhalve meter regeling in acht worden genomen. Bij be-
zoek aan de Steunpunt de Kloostertuin is het verplicht om een mondkapje te dragen. 

De openstelling van de Kloostertuin is onder voorbehoud van extra maatregels, als gevolg 
van toename van de besmettingen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl 
& www.kbohapert.nl

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

14 JUNI

T/M

VRIJDAG 

18 JUNI

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende aandacht 
en blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden 

van mijn vrouw, moeder, oma

Marinel Swaanen - Boogaers 

De troostende woorden en de prachtige bloemen 
geven ons de kracht en steun om verder te gaan.

Wim Swaanen, 
kinderen en kleinkinderen

“Ik heb een goed leven gehad

en ben trots op wat ik achterlaat.”

Tot op het laatste moment was Broer intensief betrokken bij alles wat hem lief was.

Omringd door zijn dierbaren is hij rustig ingeslapen.

Broer Daniëls

echtgenoot van

Lenie Daniëls-Klerkx

* Bladel, 25 december 1939 Veldhoven, 31 mei 2021

Lenie Daniëls-Klerkx
Anton
Annemarie en Martijn
Tibbe
Meeke

Gerard Bruninglaan 41
5531 SB Bladel

Het afscheid van Broer heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Wij bedanken iedereen voor hun medeleven en betrokkenheid.
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DANKBETUIGING

Jullie betrokkenheid, steun en medeleven
           waren hartverwarmend na het overlijden van 

mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Sjaak de Beijer 
✩ 31-12-1930                                ✝ 10-05-2021

Een speciale dank aan:

Susanne Groeneveld, Uitvaartbegeleiding
Berdien van de Ven, Uitvaartbegeleiding

Verpleegkundigen van de Zuidzorg
Huisarts Wasmann

Maxima Medisch Centrum Veldhoven afd. 3
Familie, buren en kennissen

Jo de Beijer-Groenen, 
kinderen en kleinkinderen
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