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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De uil wordt geassocieerd 
met wijsheid. Dat komt omdat godin 
Athena dat in de Griekse oudheid zo 
heeft bepaald. Verder wetenschappelijk 
bewijs ontbreekt maar de uil is wel een 
prachtig dier. Je ziet ze zelden want het 
zijn nachtdieren. Je hoort ze niet vaak 
want ze vliegen geluidloos. Maar ze zijn 
er wel. Uilenwerkgroep Bladel verzorgt,  
volgt en registreert de uilen die in  
Hapert, Bladel en Netersel wonen.

Werkgroep
De werkgroep is niet groot, vier vrijwilligers. 
Gerard Panken is de coördinator. “Jaren 

geleden ben ik betrokken geraakt bij de 
Uilenwerkgroep die toen nog door de hele 
Kempen kasten ophing”, vertelt Gerard.  
“Die regio werd te groot en dus ben ik Bla-
del, Hapert en Netersel alleen gaan doen. 
Nou, niet helemaal alleen natuurlijk want ik 
kreeg al snel hulp van een aantal vrijwilli-
gers. Op dit moment zijn Harrie Roijmans, 
Henri Craens en Sjef van Hoof mijn colle-
ga’s. We zitten nu midden in het hoogsei-
zoen want de uilen die we kennen zitten 
nu te broeden. Prachtig om die uilskuikens 
te zien, al laten we ze zoveel mogelijk met 
rust. We ringen de jongen en verder moe-
ten ze het eigenlijk zelf doen. Uilen kunnen 
veel beter muizen vangen dan ik, dus daar 
ga ik ze niet bij helpen.”

Interesse 
Op dit moment hangen er verspreid over 
de dorpen vijftig kasten voor steenuilen, 
vijfendertig voor kerkuilen en acht voor 
bosuilen. Sjef: “Niet alle kasten worden ge-
bruikt maar de meeste wel. Ik ben al jaren 
geïnteresseerd in uilen en heb vooral de 
wens om mooie foto’s van ze te maken. 
Dat is nog lastig genoeg hoor want ze ko-
men dus alleen ’s nachts van hun nest en 
dan lig ik er meestal in. Vanaf het begin van 
het broodseizoen moeten we met enige 
regelmaat de kasten controleren want we 
willen alle jongen ringen, zodat die gevolgd 
kunnen worden. 

lees verder op pagina 3

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonnebril op 
sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden
   Actie geldig t/m 30 juni 2021

ACTIE

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen • Implantaatprothese
Geen verwijzing nodig - Wij zijn ook in het weekend bereikbaar

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.
Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

>  Informatie voor de 
inwoners van de        
gemeente Bladel      
in dit weekblad

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

www.verhagenelektroservice.nl

Mobiele 
airco 

Whirlpool

30 m2  

€ 449,-

MOBIELE AIRCO

30 m2  

€€ 449,-

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

www.knegtmansadvocaten.nl
BlAdEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76
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Mysterieus, wijs en 
redelijk zeldzaam
Uilenwerkgroep Bladel verzorgt, 
registreert en volgt de uilen in de omgeving

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 17.000    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant        
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Op dit moment hangen er verspreid over de dorpen vijftig kasten voor steenuilen, 
vijfendertig voor kerkuilen en acht voor bosuilen. Sjef: “Niet alle kasten worden ge-
bruikt maar de meeste wel. Ik ben al jaren geïnteresseerd in uilen en heb vooral de 
wens om mooie foto’s van ze te maken. Dat is nog lastig genoeg hoor want ze komen 
dus alleen ’s nachts van hun nest en dan lig ik er meestal in.”

Mens en robot. Team 
Probotix van Pius X-
College 3e op NK

13 Tuintheater-
festival in Bladel25 Gehandicapten 

Platform Bladel 
vraagt hulp
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Volop
Vaderdagtips!

Hoe Verras Jij Papa?
Bij Tuincentrum Groenen vind je alles 
om vaders eens goed te verwennen!

Volop Vaderdagtips!
Alles om papa in het 
zonnetje te zetten!

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

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
18-06 tm 24-06-21

Zomerkriebels

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

5,-
3  voor

Hydrangea
Paniculata
‘Lime Light’
Potmaat: 24 cm

3,⁹⁹
4,99

 63cm

Bamboe Windgong
Naturel 
2 hoogtes

KB Mierenpoeder
Met GRATIS gieter
wateroplosbaar
400 gram
2,29 per stuk

Vogelpindakaas
Met stukjes noot
2,49 per stuk

Van  19,99

Voor 14,⁹⁹

11,⁹⁹
14,95

actie

6,⁹⁹
7,99

 83cm

WIST 
   JE 
 DAT...?

... Oekraïense onderzoekers een asteroïde ontdekt 
hebben die op de aarde afkoerst? In 2035 komt ze 

gevaarlijk dichtbij. Als ze zou inslaan, zou dat met 
een kracht gebeuren die 50 keer groter is dan de 

zwaarste atoombom die ooit tot ontploff ing is gebracht. 
De kans is overigens 1 op 63.000 volgens NASA.

BLADEL - Nadat de 4e editie van de Ate-
lierroute Bladel vorig jaar niet door kon 
gaan vanwege de coronamaatregelen, 
staat dit lokale kunstevenement dit jaar 
nu gepland voor 3 en 4 juli. Mits de co-
ronabeperkingen geen roet in het eten 
gooien natuurlijk. 

“Met de huidige verruiming van de maat-
regelen gaan we ervan uit dat het allemaal 
door kan gaan, wellicht met wat aanpas-
singen”, aldus Marjoke den Engelsen en 
Mieke Legeland, de drijvende krachten 
achter de Atelierroute.

Dit jaar doen er negen lokale kunstenaars 
mee, die hun werk op acht locaties tonen. 

De kunstvormen zijn net als bij de vorige 
edities weer heel uiteenlopend, van beel-
den en schilderijen, tot keramiek, foto’s, 
tekeningen en zelfs land art. 

Dit laatste is een nieuw en uniek element 
voor de Bladelse Atelierroute en zal te zien 
zijn bij de Groene Long, het gebied tus-
sen de Beemdstraat, de Postelweg en de 
Zwartakkers in Bladel. 

Evenals vorige keren zijn alle locaties beide 
dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Op pagina 9 van deze krant stellen de 
deelnemers aan de Atelierroute zich aan 
u voor.

Atelierroute Bladel & Netersel
Zaterdag 3 en zondag 4 juli, 11.00-17.00 uur 

HAPERT - Het KWF-collecteteam in Ha-
pert zoekt minstens 8 vrijwilligers die in 
de week van 5 t/m 11 september willen 
collecteren. Vanwege het coronavirus 
gebeurt dat in aangepaste vorm, op 
anderhalve meter afstand van de voor-
deur. Ook kun je je opgeven als mobiele 
collectant. Dan haal je gemakkelijk 
geld op via bijvoorbeeld WhatsApp of 
Facebook. 

Ook dit jaar is het heel belangrijk om geld 
op te halen voor kankeronderzoek en -zorg. 
Door de coronacrisis zijn er in 2020 4.000 
minder kankergevallen vastgesteld, maar 
dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk 
minder mensen kanker hebben gekregen. 
Naar verwachting lopen er duizenden men-
sen rond met onontdekte kanker. Voor die 
mensen is het belangrijk dat zorg weer op 
volle sterkte komt. 

Mobiel collecteren 
In de week van 5 t/m 11 september gaan 
80.000 collectanten in heel Nederland 
langs de deuren om geld op te halen. 
Naast contante donaties in de collectebus 

wordt er steeds vaker digitaal gedoneerd. 
Dat houdt in dat mensen een QR-code 
kunnen scannen aan de deur, of kunnen 
doneren via een donatielink in bijvoorbeeld 
WhatsApp. Door de coronacrisis heeft 
digitaal geven echt een vlucht genomen. In 
2019 werd er nog € 377.000,- digitaal ge-
doneerd, vorig jaar was dit maar liefst 1,5 
miljoen euro. 

Ook dit jaar verwachten we weer veel on-
line donaties. Hoe meer collectanten zich 
hiervoor inzetten, hoe meer we ophalen! 
Het is ook leuk om te collecteren met je 
kind of met een vriend of vriendin. Collec-
teren kost je slechts 2-3 uurtjes, in je eigen 
buurt en als je via je mobiel collecteert, kan 
het zelfs vanaf je luie stoel. 

Steeds beter behandelen 
KWF fi nanciert nu ruim 600 onderzoeken. 
Hierdoor groeit de kennis over kanker elke 
dag. We kunnen kanker steeds beter be-
handelen. Nu overleeft gemiddeld 65% van 
de patiënten de eerste 5 jaar. Bij de oprich-
ting van KWF was dit slechts 25%. 

Meld je aan 
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld 
op te halen, aan de deur of via je mobiel? 

Meld je aan via Nicky Hellemons: email
nicky.hellemons@outlook.com.

Help je mee? 
KWF zoekt collectanten in Hapert
Collecteweek 5 t/m 11 september

Harrie van Son 
uit Vessem 
kreeg vorige 
week een ‘Pre-
dicaat bewijs 
van Verdienste’ 
van onze bur-

gemeester. Deze onderscheiding krijg je 
alleen als je zeer bijzondere verdiensten 
en prestaties hebt verricht voor onze 
gemeenschap. En dat is bij Harrie zeer 
zeker het geval: wij willen hem bij deze 
daarom nogmaals van harte feliciteren!

Mister Vaesheimer Bode
Harrie was in 1999 initiatiefnemer voor het 
opstarten van de Vaesheimer Bode. Voor 
de mensen die niet uit Vessem komen: 
dat is het hoog gewaardeerde plaatselijke 
nieuwsblad van dit dorp. Meer dan 22 jaar 
was hij onder andere voorzitter, stuurde hij 
de redactie aan, had hij contact met spon-
sors en adverteerders en verzorgde hij de 
opmaak van het blad. Daarnaast is Harrie 
sinds november 2012 ook voorzitter van 

Zonnebloem afdeling Vessem en is hij initi-
atiefnemer en medeoprichter van Stichting 
Duofi ets Vessem e.o.

Bijzondere onderscheiding Harrie van Son
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Uilen zijn in principe niet heel erg honkvast, 
komen niet elk jaar terug naar dezelfde kast 
maar de jongen die in een kast zijn gebo-
ren, zoeken wel vaak zo’n accommodatie 
als ze zelf eieren gaan leggen.” 

Uilskuikens
Gemiddeld legt een uil om de twee dagen 
een ei. Gerard: “Wanneer de balts geweest 
is en twee uilen besloten hebben een nest 
te maken, wordt er een paar dagen zeer 
actief gepaard. Ik volg op dit moment een 
nest via een webcam in Borkel en ik moet 
zeggen: er zouden mensen jaloers kunnen 
worden op het libido van de uil. De jongen 
komen dus ook om de twee dagen uit en 
dat maakt dat de verschillen in grootte 
tussen de jongen zo groot kunnen zijn. 
Als moeder even de benen en de vleugels 
strekt – normaal zit ze 24 uur op het nest – 
dan stopt ze het kleinste jong tussen de 
broers en zussen om warm te blijven. Dat 
loopt niet altijd goed af want die scherpe 
klauwen kunnen fataal zijn voor zo’n jong. 
Vader zorgt doorgaans voor de catering; 
de jongen nemen van hem geen voedsel 
aan maar worden via de moeder gevoed. 
Bij kerkuilen is het hoofdvoedsel muizen; 
het mannetje vangt ze en brengt de prooi 

naar het nest waar de moeder het in een 
hoek legt en in kleine stukjes aan de jongen 
voert. Totdat de jongen een hele muis kun-
nen verorberen en dat is vaak het moment 
waarop de jongen uit kunnen vliegen.”

Muizen
Uilen jagen ’s nachts en dat doen ze vooral 
op het gehoor. Sjef: “De oren zitten niet 
op gelijke hoogte; elk geluidje dat ze 
opvangen wordt in de hersenen verwerkt 
en kan tot op de millimeter nauwkeurig de 
plaats van de prooi aangeven. Steenuilen 
eten ook wel insecten en regenwormen. 
Het aantal eieren is sterk afhankelijk van 
het voedselaanbod. Het is mogelijk de 
uilen te helpen door muizen te lokken naar 
een bepaalde plek maar in een late winter 
met veel sneeuw, zijn er doorgaans weinig 
jongen. Op zich natuurlijk prachtig hoe de 
natuur dat zelf regelt.”

Deskundigheid
Gerard heeft de nodige cursussen gevolgd 
en mag de kuikens ringen. “Dat is meer dan 
alleen een ringetje om de poot klemmen”, 
legt hij uit. “We bepalen het geslacht, we 
meten de vleugels, wegen het jong en note-
ren alle gegevens in een bepaald systeem. 
Ik heb daar een opleiding van een paar jaar 
voor gevolgd. Klimmen was een onderdeel 
van de opleiding omdat de kasten niet op 
ooghoogte hangen.” Elk jaar komt Gerard 
met zijn gevolg ook bij Frans Hendriks in 
Bladel. Bij hem broeden al jaren uilen. “Mijn 
eerste kast maakte ik zelf. Op de groeps-
accommodatie kwamen kinderen met een 
uiltje bij me; uit het nest gevallen. Dat 
gebeurt vaker, de uilskuikens kunnen niet 
meteen vliegen. Maar toen wist ik wel zeker 
dat er uilen zaten en heb ik zelf een kast 
gemaakt. Elk jaar komt Gerard die kast 
controleren en de jongen registreren.” 
Gerard zet het bezoek aan De Ganzenhof 
altijd als laatste op de route. “Frans is naast 
‘kastheer’ ook bierbrouwer”, lacht hij.

Vijand
De grootste vijand van de uil is het verkeer. 
Gerard: “Uilen vliegen laag als ze op jacht 
zijn en hun jachtgebied is vaak de berm 
naast de snelweg. Dan gaan ze op een 
hectometerpaaltje zitten om het gras af te 
speuren. In de luchtverplaatsing die trucks 
veroorzaken, worden ze dan nog wel eens 
onder een wagen gezogen of wanneer 
ze wegvliegen, vliegen ze over de weg in 
plaats van over het veld. Ik ben met Rijks-
waterstaat in gesprek geweest over een 
oplossing. Als je namelijk rollen plaatst op 
de hectometerpaaltjes, kunnen de uilen er 
niet op blijven zitten. Als alternatief moeten 
dan iets verder weg van de snelweg palen 
geplaatst worden zodat ze de omgeving 
kunnen overzien. Het is stukgelopen op de 
fi nanciën, te duur. Ik geef niet op hoor, ik ga 
gewoon met de Minister in gesprek. Uilen 
worden op zich niet echt meer met uitster-
ven bedreigd maar we moeten er wel erg 
zuinig op zijn.”

Mysterieus
Er blijkt nog zoveel meer te vertellen over 
de uil. “Het zijn zulke interessante beest-
jes”, vindt Sjef. “Ze zijn een beetje myste-
rieus, gracieus ook en spreken enorm tot 
de verbeelding. En ze houden de muizen-
populatie een beetje in toom; per nacht 
worden op een nest met vijf jongen, mak-
kelijk twintig muizen opgegeten.” In deze 
periode zijn de vrijwilligers bijna dagelijks 
op pad. Gerard: “De jongen mogen niet te 
vroeg geringd worden dus soms moeten 
we een paar keer terug naar een kast maar 
dat doen we met plezier; het is een feest 
om de uilskuikens te zien groeien.”

Heb je het idee dat er uilen in je omgeving 
zijn en wil je die een veilig onderkomen bie-
den? Neem dan contact op met de Uilen-
groep om uit te vinden hoe je de uil kunt 
helpen. Gerard Panken, coördinator van 
UWG Bladel is bereikbaar op 06-14495079 
of per mail gjhpanken@gmail.com.

vervolg van pagina 1

UILENWERKGROEP BLADEL

 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,-

Kijk op onze website voor alle 
informatie. Bel voor een 

afspraak of loop even binnen.
Kim’s Hairstyle is vernieuwd naar NOVITÀ

0497 - 843343   
NOVITA-HAIR-NAILS.COM 

OPENINGSTIJDEN

DINSDAG:  9:30 - 18:00
WOENSDAG:  9:30 - 18:00
DONDERDAG:  9:30 - 21:00
VRIJDAG:  9:30 - 18:00
ZATERDAG:  8:30 - 16:00
ZONDAG & MAANDAG: GESLOTEN

Jonge uilen zijn 
geboren.... beschuit 
met muisjes!
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De originele ongeïsoleerde spouwmuur 
is ontstaan in het begin van de 20ste 
eeuw. Het is een klassiek voorbeeld van 
een eenvoudige dichting, dat wil zeggen 
het buitenblad fungeert als waterke-
ring en het binnenblad als winddichting. 
De lucht die via de onderste stootvoe-
gen binnenkomt (onder winterse om-
standigheden) wordt opgewarmd door 
het relatief warme binnenblad en stijgt 
daardoor op. Dit noemt men ook wel 
het schoorsteeneff ect. Bovendien kan 
die opgewarmde lucht veel vocht opne-
men van het buitenblad. Via de bovenste 
stootvoegen wordt dit vocht dan met de 
spouwlucht afgevoerd. Het buitenblad 
kan dus na een regenbui aan twee zij-
den drogen. 

Na de energiecrisis in 1973 moesten ge-
vels en daken geïsoleerd worden. Bij een 
spouwmuur lag het voor de hand om de 
isolatie in de spouw te plaatsen. Maar is 
een luchtspouw in een geïsoleerde spouw-
muur dan nog wel zinvol. Er is namelijk 
iets wezenlijks veranderd. Door de isolatie 

wordt de lucht in de spouw niet meer 
door de binnenwand opgewarmd. Het 
schoorsteeneff ect is weg, er is geen ven-

tilatie in de spouw en geen extra droging 
van het buitenblad aan de spouwzijde. De 
bakstenen in het buitenblad zullen langer 
vochtig blijven waardoor er eerder en meer 
zoutuitbloei kan optreden. Het is dus raad-
zaam om voor een minder poreuze bak-
steen in het buitenblad te kiezen. 

Een luchtspouw is in een moderne spouw-
muur dus niet meer nodig. Wel is het de 
moeite waard om tussen het binnenblad en 
de isolatie een dampremmende laag aan te 
brengen. Dan ben je er zeker van dat er in 
de constructie geen condensatie optreedt.  
Ook blijkt uit dit verhaal dat een bestaande 
spouw vol blazen met isolatie geen pro-
bleem hoeft op te leveren. Het buitenblad 
zal alleen minder snel drogen. 

Onze EnergieLoketten zijn weer elke zater-
dagochtend open dus laat ons meekijken 
naar de manier waarop jouw woning het 
beste geïsoleerd kan worden. Of stel je 
vraag via: energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Geen ventilatie in geïsoleerde spouwmuur
Advies over energieverbruik

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

T (0497) 33 08 88  E info@islbladel.nl   

I www.islbladel.nl

Uw totaalinstallateur: • gas • water • cv • riolering • sanitair • dak- en zinkwerk 
• warmtepompen • airco • ventilatie • elektrotechniek • zonne-energie

Ook voor

elektrotechniek!

U bent bij ISL Installatiebedrijf als particulier 
of bedrijf nu ook aan het juiste adres voor 
elektrotechniek!

Wilt u meer info of een vrijblijvende o� erte? Neem dan contact met ons op!

Sta jij stil? Wij niet!Sta jij stil? Wij niet!
Sta jij stil en wil jij groeien in de installatietechniek? 
Sta jij open voor een nieuwe uitdaging bij een ambitieus en Kempisch bedrijf? 
Solliciteer dan op één van onderstaande functies:

• Monteur zonnepanelen
• Monteur duurzame energie
• Monteur airconditioning
•  Servicemonteur cv-ketels, warmtepompen en airconditioning
• Hulpmonteurs

Staat er een functie bij waar je geen ervaring in hebt, maar wil je dat wel graag leren? Neem dan 
toch contact op. Een opleiding om deze functie te kunnen vervullen behoort tot de mogelijkheden!

ISL Installatiebedrijf is dé specialist op het gebied van duurzame energie zoals aardwarmte, 
luchtwarmtepompen, airconditioning, laadpalen en ventilatie, maar ook op het gebied van 
zonne-energie zoals zonneboilers, pv-panelen en pvt-systemen. Wij werken aan de mooiste 
projecten in en rond de Brabantse Kempen!

Wat neem jij mee:
Volop enthousiasme en een fijne persoonlijkheid. Want als het klikt, willen wij jou àlle kneepjes van 
dit mooie vak leren!

Wat bieden wij jou:
ISL Installatiebedrijf biedt jou een fijne, gezellige werkomgeving met volop mogelijkheden om jezelf 
te ontwikkelen tot een vakidioot. Je werkt met de beste gereedschappen in nette bedrijfskleding. 
Een goed ingerichte bus met iPad is bij ons standaard! 

Ben jij echt toe aan een nieuwe uitdaging of wil je meer informatie over één van 
bovenstaande functies? Stuur dan een mail naar ron.luijten@islbladel.nl 
of bel naar 06 - 20 59 32 06. Een appje mag natuurlijk ook!

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

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

REGIO - Het 
nationale wa-
teronderzoek 
‘Vang de wa-
te rmonsters ’ 
start vandaag, 
en jij kunt mee-

doen. Om een goed beeld te krijgen van 
de waterkwaliteit van slootjes, beekjes 
en plassen zoeken wij mensen in heel 
Nederland die willen helpen en het leuk 
vinden in hun eigen buurt of in de nabij 
gelegen weilanden onderzoek te doen. 
Meedoen kan door de online meetkit 
te bestellen op www.vangdewatermon-
sters.nl. Het onderzoek is een initiatief 
van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien 
waterschappen, waaronder waterschap 
De Dommel. Het is de derde keer dat dit 
onderzoek wordt gehouden.

In Nederland meet de overheid vooral de 
waterkwaliteit van grote wateren.  De ven-
netjes, plasjes en boerenslootjes in de 
buurt, die heel belangrijk zijn in ons wa-
tersysteem, vallen hier meestal niet on-
der. Daarom is de hulp van veel inwoners 
door heel Nederland nodig, zodat ook de 
waterkwaliteit van de kleine wateren wordt 
gemeten. ‘We verzamelen samen met zo-
veel mogelijk mensen in heel Nederland 
informatie. Dit is belangrijk, omdat schoon 
water de basis is voor allerlei planten en 
dieren in en rond het water. Voorgaande 
jaren bleken veel gezinnen met kinderen 
plezier te beleven aan het samen onder-
zoek doen naar slootjes in de buurt. Ik roep 
iedereen op om dit jaar mee te doen’, aldus 
Rob van Tilburg, directeur Programma’s 
van Natuur & Milieu.

Vang de watermonsters
Met de online meetkit ‘Vang de Water-
monsters’ ga je als burgerwetenschapper 
verschillende onderdelen meten van het 
water. Je meet onder andere de helderheid 
en bekijkt de aanwezigheid van planten en 
dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om 
vast te leggen waar is gemeten en om de 
begroeiing en helling van de oever te laten 
zien. In het najaar publiceert Natuur & Mili-
eu de resultaten.

Biodiversiteit
Dankzij de deelnemers in voorgaande jaren 
konden we al in kaart brengen hoe de wa-
terkwaliteit in de kleine wateren in Neder-
land is. Helaas zien  we dat veel wateren 
in de eigen omgeving kwetsbaar zijn. Met 
meer deelnemers hopen we een vollediger 
beeld te krijgen van de situatie in Neder-
land. Roel Nozeman, expert biodiversiteit 
bij ASN Bank: ‘In en rond schoon water 
groeien veel verschillende soorten water-

planten en leven watervogels, kikkers en 
insecten. Onder water, tussen de water-
planten schuilen de vissen en vinden daar 
hun voedsel. Goede waterkwaliteit is be-
langrijk voor deze biodiversiteit en daarom 
is dit onderzoek belangrijk.‘  

Watervervuiling
De belangrijkste bronnen van vervuiling die 
nog kunnen worden aangepakt zijn: mest 
en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw 
en stoff en die via het rioolwater in het mi-
lieu komen, zoals medicijnresten, frituur-
vet en verfresten. Mest en riooloverstorten 
hebben direct eff ect op de nitraatconcen-
tratie, het doorzicht en de diversiteit aan 
waterleven. Met de onderzoeksgegevens 
kunnen onder meer de waterschappen in-
zetten op maatregelen om watervervuiling 
waar mogelijk bij de bron aan te pakken.

Meet de waterkwaliteit in jouw 
buurt voor belangrijk onderzoek
Doe mee met leuke en leerzame activiteit en vraag nu de meetkit aan
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Dat kan 
ik toch 
niet?!

“Ik weet niet of ik het proefwerk heb gehaald, want ik heb vast niet goed genoeg 
geleerd” (terwijl jij weet dat je kind heel hard heeft zitten blokken). “Ik ga niet vragen 
of ik mee mag doen met dat spelletje, die kinderen vinden me vast niet aardig”. “Ik 
weet niet waarom ik dat deed, de andere kinderen zeiden dat ik het moest doen….“

In mijn praktijk krijg ik regelmatig vragen die te maken hebben met zelfvertrouwen en faal-
angst. Wat doe je als je kind het zo moeilijk vindt om aan iets nieuws te beginnen dat hij 
daardoor blokkeert? Of als je merkt dat je kind zich door andere kinderen laat beïnvloeden 
iets te doen wat hij eigenlijk niet wil, omdat hij dat niet durft te zeggen?

Natuurlijk is het goed om je kind veel complimenten te geven en positief te coachen. 
Daarmee kan je zeker een bijdrage leveren aan zijn zelfvertrouwen, maar soms is dat niet 
voldoende. Dan lijkt het alsof je kind niet hoort wat je zegt en lijkt hij zich alleen maar 
verder terug te trekken. Dan kan het nodig zijn om eens te (laten) kijken naar de dieper-
liggende oorzaak van het mindere zelfvertrouwen van je kind. Welke houding neemt je 
kind aan. Weet je kind hoe hij stevig kan gaan staan en hoe hij dat aan moet pakken?

Ik merk dat deze kinderen baat hebben bij het leren van speciale oefeningen waardoor 
ze zich van binnenuit  sterker gaan voelen en dat ze dat daarna ook beter kunnen laten 
zien. De houding van een kind verandert hierdoor en het zelfvertrouwen groeit. Ze merken 
namelijk zelf dat andere kinderen ook anders op hen gaan reageren. Door de juiste ingang 
te vinden kunnen kinderen veel leren over hoe ze zelf in elkaar zitten. Die kennis kunnen 
ze weer inzetten als ze zich onzeker voelen of blokkeren.

Het is heel leuk om hiermee, spelenderwijs, aan de slag te gaan met je kind. Kom je er zelf 
niet uit of vind je het fi jn dat ik een keer meedenk? Mail of bel me dan. Ik denk heel graag 
met je mee.

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

Burg. Magneestraat 24-26 Bergeijk      f facebook.com/vanwoerkummode

www.vanwoerkummode.nl

SALE
BIJ VAN WOERKUM MODE

Zomer

START OP MAANDAG 21 JUNI

Oude Provincialeweg 81
5527 BN Hapert
T 0497 38 49 77
www.apotheekhapert.nl

Ook voor het aanmeten van 
therapeutische elastische 
kousen kunt u bij ons terecht

Maak een afspraak bij onze 
compressietherapeute Moniek Cox:
tek@apotheekhapert.nl, tel. 06 307 324 95 (Moniek) 
of tel. 0497 38 49 77 (Apotheek)

   Ook aantrekhulpmiddelen vindt u bij Apotheek Hapert.

tek@apotheekhapert.nl, tel. 06 307 324 95 (Moniek) 

GEZIN

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?

Het schooljaar is bijna voorbij en je kind 
gaat na de vakantie naar het voortgezet 
onderwijs. Superleuk, maar ook span-
nend! Er breekt een nieuwe fase aan 
voor je kind en voor jou als ouder. 

Wat gaat er de komende jaren allemaal ver-
anderen? Wordt je kind een echte puber of 
is ‘ie het al? Hoe kun je daar als ouder mee 
omgaan? Wat werkt er wel, wat niet en 
waarom? Tijdens deze online ouderavond 
krijg je informatie over o.a. het puberbrein, 
sociale media, experimenteren en groeps-

druk. Interessant en ook leuk!

Acteurs van Helder Theater nemen je mee 
in de wereld van pubers en ouders in si-
tuaties die mogelijk kunnen gaan komen. 
Sprekers zijn Julia Hiddink van GGD Bra-
bant-Zuidoost en Floris Brocaar van No-
vadic-Kentron. Daarnaast vertelt jeugd-
coach Daniel Swinkels over opgroeien en 
vrijetijdsbesteding in Bladel en Reusel-De 
Mierden. Je kunt actief meedoen via chat 
en Mentimeter.

Meld je aan!
Aanmelden kan via kempenbranie@kem-
pengemeenten.nl en vermeld hierbij dat je 
op 24 juni wil aansluiten. Kun je niet op 24 
juni? Op 30 juni organiseren wij een ouder-
avond met dezelfde strekking, maar met 
het accent op de gemeenten Bergeijk en 
Eersel. Heel graag tot dan!

Daar gaan ze! Jullie kind naar het VO
24 juni online ouderavond
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De wereld dreigt ten onder te gaan aan 
goedkope plastic rommel uit een ver, 
groot land. Ik ben geen haar beter, dus 
doe daar vrolijk aan mee: vorige week 
sjouwde ik een nieuwe parasol het tuin-
centrum uit, waar ik bij thuiskomst op 
zag staan dat het ding uit datzelfde verre 
land kwam. Toch houd ik eigenlijk meer 
van duurzaamheid, in de meest letterlijke 
zin: spullen die lang meegaan.

Zo zat ik vorige week nog te werken 
in een trui die mijn moeder zegge-en-
schrijve vijfendertig jaar geleden (!) heeft 
gebreid. In een kwaliteit die je niet meer 
tegenkomt, anders had ik hem allang 
niet meer gehad natuurlijk. Vind ik mooi. 
Zowel het ontwerp als de kleuren zijn 
ook merkwaardig tijdloos gebleken.

In dezelfde categorie zag ik vanochtend 
de badjas hangen die ik precies 25 jaar 
geleden kocht in Duitsland, bij mijn 
allereerste saunabezoek ooit. Nauwelijks 
gebruikt en dan lijdt zo’n ding niks; dus 
waarom zou je ooit nog een andere 
badjas kopen?

Mijn horloge kocht ik voor mijn 40ste 
verjaardag. Oplettende lezers weten dat 
dat zo’n tien jaar geleden is. Het horloge 
is prima, laadt zichzelf trouw op met een 
zonnecelletje en zet zichzelf elke nacht 
precies goed op een satellietsignaal. 
Daar heb ik toen lang en goed naar 
gezocht, met als resultaat: volle tevre-
denheid en niet kapot te krijgen.

Ook enkele van mijn gitaren zijn al meer 
dan 25 jaar bij me. Ik koop er weleens 
eentje bij, maar de oudere exemplaren 
onderhoud ik goed. Nieuwe frets op een 
gitaar laten zetten door de vakman is erg 

duur, maar daarna kan de gitaar weer 
een half leven mee. Repareren vind ik 
mooi; het voorkomt onnodig materiaal-
gebruik voor nieuwe spullen.

Zodoende zat ik van de week een elek-
trisch kacheltje te repareren. Ik had het 
voor de dag gehaald omdat mijn lieve 
vrouw een emmer water omver had ge-
mikt op de (wel nog vrij nieuwe) vloer-
bedekking. Dat moest worden gedroogd 
en dit kacheltje heeft ook een ventilator. 
Maar het ding deed niks toen ik de stek-
ker in het stopcontact stak… 

Op de voet zag ik staan ‘Made in 
P.R.C.’ (de internationale afkorting voor 
genoemd land) en ik zat al te denken 
“Zie je wel, gaan we weer, goedkope 
rommel uit het Verre Oosten”. Maar bij 
het open schroeven had ik een soort 
déjà-vu: “Ik heb dit toch al eens gezien?” 
En “Wat heb ik toen eigenlijk gerepa-
reerd?” Ik kon het werkelijk niet meer 
bedenken. Zou ik het dan kapot terug 
hebben gezet in de kast? Niks voor mij.

Mijn zoon bracht uitkomst: “Pap, je 
moet er iets onder zetten, anders doet 
hij het niet”. Wat blijkt: er zit een beveili-
ging op het kacheltje. Aan de onderkant 
steekt een palletje uit de voet, en dat 
palletje moet ingedrukt anders werkt de 
kachel niet. Dat gaat alleen goed op een 
vlakke, harde ondergrond. Bij nader 
inzien wist ik weer dat mijn vorige poging 
tot reparatie op precies dezelfde manier 
was afgelopen. Ik was het gewoon glad 
vergeten.

Zo bleek het kacheltje toch duurzamer 
dan mijn geheugen, ondanks de 
herkomst van het ding.

Duurzaam

column

OP ZOEK NAAR VERKOELING?

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Vanaf 
€269,-

Diverse modellen 
mobiele airco’s op 

voorraad!
Inventum/Tristar

Tevens verschillende 
modellen ventilatoren.

REUSEL - Op zaterdag 3 juli 
houdt korfbalvereniging Ro-
solo in Reusel een groots 
opgezette tweedehands fi et-
senmarkt. U kunt op deze 
markt een tweedehands 
fi ets kopen of aanbieden. 
Zowel gerenommeerde dea-
lers als particulieren zullen 

zorgen voor een uitgebreid assortiment 
aan heren- en damesfi etsen, elektrische 
fi etsen, kinderfi etsen, mountainbikes, 
racefi etsen en fi etsaccessoires. 

Op deze eenvoudige manier kunt u een 
overbodige fi ets of fi etsaccessoire verko-
pen. Dit evenement is tevens een unieke 
gelegenheid om voor de schoolgaande 
jeugd en aankomende studenten, tegen 
een aantrekkelijke prijs een fi ets aan te ko-
pen. 

Natuurlijk zijn er een paar spelregels om dit 
evenement goed te laten verlopen. 
-  We nemen alleen fi etsen en fi etsaccessoi-

res in welke in goede staat zijn (dus geen 
oud ijzer). 

-  We rekenen voor elke aangebrachte fi ets 
en/of fi etsaccessoire € 2,50 inschrijfgeld.  

-  U bepaalt vooraf zelf de verkoopprijs. Wij 
gaan niet handelen, de prijs die u bepaalt 
blijft staan. 

-  Van de verkoopprijs rekenen wij 15% 
commissie. 

-  U krijgt van ons een afschrift van de ver-
koopovereenkomst welke u moet over-
leggen als u uw fi ets en/of accessoire of 
het geld komt ophalen. 

-  Fietsen en accessoires welke niet ver-
kocht worden en welke niet voor 15.00 
uur worden opgehaald, worden eigen-
dom van korfbalvereniging Rosolo. 

Dit jaar kunnen particulieren op vrijdag-
avond 2 juli tussen 19.00 en 21.00 uur of 
op zaterdagmorgen 3 juli tussen 08.00 en 
10.00 uur een fi ets of fi etsaccessoires in-
schrijven op het sportpark D’n Hoek, gele-
gen aan de Turnhoutseweg in Reusel. 

Let op! De verkoop start zaterdag 3 juli om 
08.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Kortom 
een evenement wat u niet mag missen en 
waar wij u graag voor uitnodigen. We zullen 
u graag begroeten op de fi etsenmarkt op 3 
juli. Voor meer informatie kijk op 

www.rosolo.nl/fi etsenmarkt

Zaterdag 3 juli fi etsenmarkt in Reusel

Het wegbrengen van afval is best een 
opgave als je wat verder van de milieu-
straat woont of maar weinig afval hebt. 
Daarom wordt er als proef een half jaar 
een mobiel scheidingsstation ingezet. 
Deze is op wisselende plekken in de 
Kempen te vinden. Afhankelijk van de 
resultaten, ervaringen, reacties en kos-
ten wordt daarna bekeken of de proef 
een vervolg krijgt. 

Hoe werkt het?
Het mobiele scheidingsstation is een grote 
container, die helemaal open kan. Er zijn 
bakken voor verschillende soorten afval 
dat niet in de grijze container (restafval) 

hoort. Dit zou je normaal gesproken op een 
milieustraat inleveren. Het mobiele schei-
dingsstation is alleen geschikt voor kleine 
hoeveelheden en formaten afval. 

Dit kun je in klein formaat inleveren bij het 
mobiele scheidingsstation:
- Batterijen, cartridges, spaarlampen
- Hard kunststof
- Kleine stukken hout
- Papier/karton
- Verfblikken
- Kleine elektrische apparaten
- Metalen
- CD’s en DVD’s 
- Schoon piepschuim
- Draad

Leuk feitje: door de zonnepanelen op het 
dak wekt het station zijn eigen stroom op! 
Waar en wanneer het mobiele scheidings-
station komt, kondigen we vooraf aan. Als je 
de AfvalApp gebruikt, krijg je een melding.

Mobiel scheidingsstation op komst!

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant - 1939
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We hebben het hard nodig en ver-
diend: goed, positief nieuws!  Het 
zonnetje schijnt en we mogen steeds 
meer.  Zo zijn de cafés en restaurants  
met hun terrassen weer open en  
kunnen we weer samen sporten.  
Het levert een hoop positiviteit en blije 
gezichten op straat op. 

Ook het vaccinatietempo loopt op en 
de vaccinatiegraad stijgt gestaag in  
Bladel. Ik heb inmiddels ook een afspraak 
gemaakt voor een verlossende prik. Het 
zou fantastisch zijn geweest als dat in 
Bladel had gekund, maar helaas is de 
priklocatie hier niet doorgegaan. Daarom 
mag ik binnenkort Eindhoven, maar dat 
heb ik graag over voor een covid-vaccin! 

Sportieve reuring
Ook op de sportparken ontstaat weer 
reuring, en er gebeurt van alles op de 
velden én bij de kantines die weer open 
zijn. Ik maak daar dankbaar gebruik van 
en heb daarbij een nieuwe sport die in 
opkomst is ontdekt: padel, een combi-
natie tussen tennis en squash. Het leuke 
van padel is ook dat je het met maximaal 

4 personen in de buitenlucht doet, dus het mocht ondanks alle coronabeperkingen 
vrij snel weer. Ik heb me er een paar keer aan gewaagd, en dat beviel zo goed dat ik 
inmiddels mijn eigen spullen heb gekocht. Ik moet me dus ook maar eens aanmelden 
als lid binnenkort!

In Eersel hebben ze eerder vanuit de tennisvereniging een paar padelbanen  
aangelegd, en daar zijn de ledenaantallen enorm gestegen. In november vorig jaar 
hebben wij de tennisverenigingen V.L.T.B. in Bladel en De Hellekens in Hapert een  
stimuleringsbijdrage gegeven om padelbanen te creëren. In Hapert liggen ze er  
inmiddels en dat heeft de vereniging 150 tot 200 nieuwe leden opgeleverd, een  
gigantisch aantal voor een dorp van 5.000 inwoners. Ook in Bladel zijn de grondwerk-
zaamheden gestart, dus hopelijk liggen de banen daar ook in de zomer en kan ik er 
snel een balletje slaan.  

Mooie investeringen
Er is ook nog goed nieuws vanuit het gemeentehuis: Bladel staat er financieel  
goed voor, we zijn kerngezond! We hebben een sluitende begroting en hoeven de 
belastingen dus niet te verhogen. Dat is echt een luxepositie, en het betekent dat we 
ook een paar mooie maar grote investeringen kunnen doen. 

Zo willen we een deel van de Egyptische Poort gaan ontwikkelen, met onder andere  
een nieuw sportcomplex met nieuw zwembad. Maar ook het gemeenschapshuis 
aan de Markt is een forse investering. En tot slot willen we de fietspaden op de  
Cartierheide gaan verbreden. Dat zijn nu nog smalle fietspaden waarop eigenlijk 
net geen twee fietsen naast elkaar passen. Zeker met de elektrische fietsen die met 
alle fietstassen steeds breder worden, wordt het steeds onveiliger, Tijd dus om de  
fietspaden aan te pakken!

We kunnen deze investeringen aan als gemeente, maar de gemeenteraad moet daar 
op 8 juli natuurlijk wel mee instemmen. Ik hoop natuurlijk op een verstandig besluit,  
maar het blijft ook altijd spannend. Gelukkig kunnen de bijeenkomsten met de  
gemeenteraad weer fysiek plaatsvinden. Het is fijn en goed om elkaar weer écht te 
zien, ook om na een vergadering nog even na te praten in een informele setting. 

Kerngezond de toekomst tegemoet
Na anderhalf jaar slecht coronanieuws begint alles gelukkig weer te leven, en dat 
vind ik mooi! Nu is het tijd om vooruit te kijken, met een kerngezonde gemeente en  
gezonde (gevaccineerde) inwoners!

Met positieve groet,

Davy Jansen
Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

Kerngezond de 
toekomst tegemoet

INFORMATIEF

www.rhmakelaardij.nl

Gra�s 
waardebepaling

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

T 06 - 50 26 40 19
info@rhmakelaardij.nl

Vakantieboerderij De Putte
Vessemseweg 34 - Hoogeloon

T 0497 - 681 978
E info@deputte.nl W www.deputte.nl

Wij zijn op zoek naar een 

Interieur verzorgster
Voor de maandagochtend 

van 08.30 - 11.00 uur en af en toe op 
vrijdag van 11.00 - 13.30 uur. 

Voor meer informatie of interesse graag 
contact op nemen met info@deputte.nl

Participatiebedrijf KempenPlus is door 
een omvangrijke fraude voor ruim 4,7 
miljoen euro benadeeld. De fraude werd 
eind september 2019 ontdekt. Na een 
groot politieonderzoek zijn er in april 
2020 verschillende verdachten aange-
houden. Door justitie wordt nog aan-
vullend onderzoek gedaan. De rechter 
gaat de zaak naar verwachting in 2022 
behandelen. 

Het bestuur van KempenPlus bestaat op 
dit moment uit Davy Jansen (wethouder 
gemeente Bladel), Stef Luijten (wethouder 
gemeente Bergeijk), Eric Beex (wethouder 
gemeente Eersel), Maarten Maas (wethou-
der gemeente Reusel-De Mierden), Peter 
Tijssen, Hans Westendorp en René Cop- 
pens (extern adviseurs). Door een onaf-
hankelijk adviesbureau op het gebied van 
bedrijfsvoering en controle is forensisch 
onderzoek gedaan naar de fraude. 

Het bestuur vond het verder belangrijk on-
derzoek te laten doen naar de lessen die zij 
voor haar eigen handelen kan trekken uit 
deze fraude. Dat onderzoek is gedaan door 

onafhankelijk onderzoeker dr. Van Dam. 
Eerder bleek uit onder andere het politie-
onderzoek dat de fraude op verschillende, 
listige manieren is gepleegd. Het rapport 
van onderzoeker Van Dam beschrijft dat de 
fraude zó ingenieus was, dat het bestuur die 
niet had kunnen opmerken. De accountant 
heeft de fraude niet waargenomen en er wa-
ren geen andere indicaties van fraude. 

Wat had het bestuur dan beter kunnen 
doen? Van Dam geeft aan dat het bestuur 
signalen dat de WVK-Groep risico’s liep, 
heeft gemist. Er had meer aandacht moe-
ten zijn voor het belang van integer hande-
len binnen de organisatie en voor de inter-
ne beheersing van risico’s. Dit had de kans 
op fraude kunnen verkleinen. 

De lessen die volgen uit het rapport neemt 
het bestuur uiterst serieus. Er is gewerkt 
aan een plan om de interne bedrijfsvoering 
blijvend te verbeteren en interne risico’s te 
beheersen. De maatregelen die het bestuur 
de afgelopen periode heeft getroffen, zijn 
te verdelen in direct getroffen maatregelen 
na het constateren van de fraude en maat-
regelen om de interne bedrijfsvoering en 
beheersing te verbeteren. 

Veelgestelde vragen en antwoorden over 
de fraudezaak vind je op 

www.kempenplus.com

Lessen uit de fraude bij de WVK-groep
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Groente Omelet

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 200 gr andijvie blaadjes
o 100 gr ontbijtspek
o 1 gesnipperde ui
o 100 ml  melk
o 8 eieren
o 150 gr cherry tomaten
o 75 gr pittig geraspte kaas
o Peper
o Paprika poeder

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Was de andijviebladeren goed
schoon en droog ze. Snijd de andijvie
en het spek in (dunne) reepjes. Fruit
de ui en het spek aan in wat boter in
een koekenpan. Schep de andijvie
hierbij en laat het slinken.

Klop ondertussen de eieren los in een
kom en halveer de cherry tomaten.
Schep de andijvie, spek en ui in een
ingevette ovenschaal en giet de
eieren erop. Bestrooi met de geraspte
kaas en leg de halve cherrytomaten

mooi verdeeld op het mengsel. Maak
op smaak met versgemalen peper en
paprikapoeder.

Zet de ovenschaal in de oven en laat
circa 20 min. bakken. Voel even met
een saté-prikker of de eieren gestold
zijn en laat dan nog 5 min. afkoelen
alvorens aan te snijden.

Lekker met een broodje voor de
lunch.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in: 30 min

200 gr andijvie blaadjes

tomaten
75 gr pittig geraspte kaas

mooi verdeeld het mengsel Maak

Het ideale lunchgerecht wanneer je wat 
extra eiwitten en/of groenten aan je lunch 
wilt toevoegen. Ik heb het nu met andijvie 
gemaakt, maar kan uiteraard ook met bij-
voorbeeld sperzieboontjes, spinazie, klein 
gesneden sla blaadjes of doperwten.

Ook ideaal om een kliekje van de vorige 
dag op te maken. Aardappel, groenten en 
vlees opmaken is met een paar eitjes een eitje.

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

Groente Omelet

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 200 gr andijvie blaadjes
o 100 gr ontbijtspek
o 1 gesnipperde ui
o 100 ml  melk
o 8 eieren
o 150 gr cherry tomaten
o 75 gr pittig geraspte kaas
o Peper
o Paprika poeder

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Was de andijviebladeren goed
schoon en droog ze. Snijd de andijvie
en het spek in (dunne) reepjes. Fruit
de ui en het spek aan in wat boter in
een koekenpan. Schep de andijvie
hierbij en laat het slinken.

Klop ondertussen de eieren los in een
kom en halveer de cherry tomaten.
Schep de andijvie, spek en ui in een
ingevette ovenschaal en giet de
eieren erop. Bestrooi met de geraspte
kaas en leg de halve cherrytomaten

mooi verdeeld op het mengsel. Maak
op smaak met versgemalen peper en
paprikapoeder.

Zet de ovenschaal in de oven en laat
circa 20 min. bakken. Voel even met
een saté-prikker of de eieren gestold
zijn en laat dan nog 5 min. afkoelen
alvorens aan te snijden.

Lekker met een broodje voor de
lunch.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in: 30 min
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op smaak met versgemalen peper en
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circa 20 min. bakken. Voel even met
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BBeerreeiiddiinngg:
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Ben jij 13 jaar of ouder? Wil je extra geld 
verdienen? En vind je het fijn om je eigen 
tempo te bepalen? Word dan bezorger bij 
Spotta! Je bezorgt dan wekelijks weekblad 
PC55 en folders. Alles wordt bij jou thuis 
afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis te 
blijven. Je bepaalt je eigen tijd en tempo. Je 
mag namelijk zelf bepalen of je op vrijdag 
en/of zaterdag bezorgt. Zo heb je nog 
voldoende tijd over voor sport, huiswerk 
en andere hobby’s.
Meer weten? Kijk op
foldersbezorgen.com

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van voordeel en inspiratie. Dit doen 
we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke 
bezorgnetwerk met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons daarbij helpen.

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

 Sniederslaan 20a • Bladel • 0497-385633
www.topshopbladel.nl ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

✄
✄

✄

✄
✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

BERGEIJK - Deze zomer is een over-
zicht van de beelden en sculpturen van 
beeldhouwer Cor van den Bemt (Hapert, 
1940) te zien bij Galerie Biessen en op 
Hofmanheide, allebei in Bergeijk. Cor 
van den Bemt, woonachtig in Eersel, 
heeft ondermeer het monument voor 
‘de ongedoopt overleden kinderen’ bij 
de kinderbegraafplaats van de St. Willi-
brordus parochie in Eersel gemaakt.

Bergeijk staat in de maanden juli en augus-
tus in het teken van Beeld en Beleving. Er is 
een wandelroute en fi etsroute door een ge-
deelte van de mooie Kempen met locaties 
waar beelden zijn geplaatst. De fi etsroute 
doet ook Hofmanheide aan, dat landelijk is 
gelegen op de Barrier. 

In deze paradijselijke omgeving is de expo-
sitie Dichter bij beelden te bewonderen. Bij 
de marmeren en hardstenen beelden van 
Cor van den Bemt staan passende gedich-
ten van Luk Vermeulen uit Destelbergen 
(Gent, B). Op deze locatie geeft hij ook pre-
sentaties en rondleidingen aan groepen. 
Zie: www.beeldenbeleving.nl 

Ook zijn in de maand juli bij Galerie Bies-
sen binnen en in de prachtige tuin kleine-
re beelden en sculpturen van Cor te zien. 
Galerie Biessen is in de Kerkstraat op een 
steenworp afstand van het Cultuurhuis, dat 
het informatie punt is voor de manifestatie 
Beeld en Beleving. 

Stap op de fi ets of trek de wandelschoe-
nen aan en geniet van de natuur en de 

monumentale beelden van deze in de 
Kempen geboren en getogen mens. Meer 
info: www.galeriebiessen.nl 

Beide exposities zijn gratis te bezoe-
ken. Ook de presentatie/rondleiding voor 
groepen van 10 à 15 personen op Hof-
manheide is gratis. Voor informatie mail: 
cor.vandenbemt@icloud.com

Fietsend of wandelend genieten van 
de expositie Dichter bij beelden
Beelden en sculpturen van beeldhouwer Cor van den Bemt
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De route met adressen is te vinden op www.tipbladel.nl en op de fl yers van de Atelierroute

Op 3 en 4 juli a.s. wordt alweer voor de 4e keer de Atelierroute Bladel georganiseerd.
Negen lokale kunstenaars tonen hun werk op zeven locaties. De kunstvormen lopen uiteen

van beelden en schilderijen, tot keramiek, foto’s en tekeningen. Alle locaties zijn beide dagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur en herkenbaar aan een grote gele ballon. 

Corry Pasmans
Ik ben al ruim 20 jaar actief op gebied 
van vormgeving. Een heel proces 
om het “zichtbare en tastbare” los 
te laten en te vertrouwen wat mijn 
hart mij ingeeft. Uiting geven aan 
mijn gevoelens is een primaire 
levensbehoefte geworden.
Ik raak geboeid door beweging, ruimte 
en optimisme. En ik wil in mijn hart een 
dromerig en speels kind blijven. Met 
veel plezier exposeer ik een aantal van 
mijn werken bij collega kunstenares 
Annie Heesterbeek.

Annuska Stark
Van jongs af aan ben ik beeldend 
bezig in diverse kunsttechnieken. De 
laatste 10 jaar heb ik de technieken van 
het ambachtelijke imitatie schilderen 
geleerd. Vrijwel direct heeft deze deco -
ratieve techniek zijn weg gevonden 
in mijn schilderijen. Schilderijen die te 
denken geven door een beeltenis een 
uitstraling te geven, die het natuurlijk 
gezien niet kan hebben. Of schilderijen 
waarin ik een emotie vast leg, die 
met de uitdrukking van een natuurlijk 
materiaal zoals hout of steen, versterkt 
wordt. Ik vind het boeiend om te zien 
hoe natuurproducten de weergave van 
iets kunnen veranderen of versterken. 

Christ Goossens
Als schilder, beeldhouwer en fotograaf 
onderzoek ik de kracht en het samen-
spel van licht, lijn en vlak. Daarbij hecht 
ik aan de vrijheid mijzelf tot uitdrukking 
te brengen en te vernieuwen zonder 
me te veel te storen aan regels. Dit 
om experiment, verdieping, expressie 
en intuïtie zo ruim mogelijk de kans te 
geven en zonder vooropgezet plan 
werk te laten ontstaan. Het resultaat 
dient een zekere spanning te hebben, 
waarmee ik de beschouwer niet alleen
wil behagen, maar ook stof tot onbe-
voor oordeeld nadenken wil meegeven. 
Het weerspiegelt mijn fi losofi sche 
achtergrond, reis- en werkervaring.

Marjoke den Engelsen
In mijn atelier en in de tuin toon ik mijn 
beelden in brons en olieverfschilderijen 
van onder meer bloemen uit de natuur. 
Daarnaast exposeer ik voor de eerste 
keer een serie van 14 portretten van 
dames en meisjes met natuurlijk rood 
haar. Een bijzondere serie van mensen 
met een natuurlijke schoonheid, die ik 
heb gevraagd om voor dit project te 
poseren. Soms waren het bekenden, 
vaak ook helemaal niet. Mensen die 
ik ontmoette in een winkel of gewoon 
op straat en die mij met hun uiterlijk 
direct inspireerden. Het resultaat van 2 
jaar werk toon ik met plezier tijdens de 
komende Atelierroute Bladel.

Astrid van der Heijden en
 Len van der Vleuten 

Wij hebben enkele jaren geleden op 
de Academie van Arendonk de Hogere 
graad Keramiek afgerond. Tijdens de 
daaropvolgende Specialisatiegraad 
zijn wij ons vooral gaan richten op 
porselein. Dit medium sprak ons beiden 
erg aan, zodat we zijn doorgegaan met 
het onderzoeken van de mogelijkheden 
van porseleinklei, papierporselein en 
gietporselein. Wij werken met veel 
plezier samen in Astrid’s atelier, maar 
maken voor de atelierroute dankbaar 
gebruik van de gastvrijheid van 
Restaurant Crijns aan de Sniederslaan.

Joyce Wilderbeek
Inspiratie vind ik in talloze dingen om 
me heen. Vooral buiten in de natuur 
kom ik tot ideeën. Mijn werk is kleurrijk 
en expressief. Ik werk voornamelijk 
met acrylverf, vaak in combinatie 
met pastelkrijt, Oost-Indische inkt en 
olieverf op diverse materialen. Naast 
schilderijen maak ik collages waarbij 
ik allerlei soorten papier, illustraties, 
verf en krijt gebruik. Ik beschilder 
ook voorwerpen in de stijl van mijn 
schilderijen. Voor mijn botanische 
werken zijn echte bloemen en planten 
vaak de basis. Ik heb een atelier aan 
huis, waar ik tevens een dag in de week 
schilderles geef. 

Mieke Legeland
Voor mij wordt een beeld gevormd 
door mijn handen die mijn intuïtie 
volgen. Door mijn expressieve manier 
van werken ontstaat een karaktervol 
werk. Mijn inspiratiebron is vooral de 
mens. Ik ben geïntrigeerd door zijn 
emoties, zijn lichaamstaal en hoe deze 
te verbeelden. Zowel op het platte 
vlak als driedimensionaal. Ik gebruik 
daarvoor verschillende materialen en 
uitingsvormen. Van welk materiaal 
het werk ook is, het heeft een eigen, 
uitgesproken handschrift.
In mijn atelier toon ik beelden, 
schilderijen en Wire Work. 

Annie Heesterbeek
Ik leg al heel veel jaren met veel plezier 
mijn ziel in werken van keramiek, 
waarvoor ik de techniek heb geleerd op 
de Academie in Arendonk. Als ik naar 
mijn werk kijk, zie ik dat in de loop van 
de jaren een lijn zit van openheid en 
transparantie. Ook speelt herhaling een 
rol. Ik experimenteer ook heel graag 
en wil telkens een stap verder – wat 
doet het materiaal en wat kan ik ermee. 
Mijn inspiratie haal ik voornamelijk uit 
de natuur om mij heen, wat zich ook 
vertaalt in natuurlijke kleuren en vormen 
van mijn werken. Nu mijn atelier in onze 
tuin klaar is, doe ik met veel plezier 
weer mee aan de atelierroute Bladel. 
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

300 Wh € 2499,-
400 Wh € 2699,-
500 Wh € 2899,-

Trek Verve 2+ 
•  Zeer krachtige Bosch Performance 

middenmotor 65 Nm
•  Bosch Intuvia middendisplay met telefoon 

oplaadfunctie
•  Sportief lichtgewicht frame
•  Comfortabele voorvork vering en 
   zadelpen vering
•  Krachtige Shimano schijfremmen
•  Leverbaar in 3 accu capaciteiten

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Direct uit voorraad leverbaar!!

Trek E-bikes: de lichtste, sportiefste en sterkste...

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

HAPERT/REUSEL - De restaria’s van het 
Smulhuis in Hapert en Reusel zijn een 
paar maanden alleen geopend geweest 
voor afhaal en bezorgen. Het aantal be-
zorgingen is hierdoor flink gestegen. 
Voor Ton Scholten van Restaria het Smul-
huis was dit een mooi moment om over 
te stappen op elektrische bezorgauto’s. 

Auto Goossens b.v. had op het juiste mo-
ment 2 nieuwe Skoda Citigo Electric’s op 
voorraad staan. Een ideale kans om de 2 
huidige bezorgauto’s, die Scholten een 
aantal jaren geleden heeft aangeschaft bij 
Goossens, in te ruilen tegen de nieuwe 
duurzame Skoda. De Citigo iV is de eer-
ste 100% elektrische auto van Skoda. Een 
ideale stadsauto, gecombineerd met toch 
veel ruimte door zijn compacte techniek. 
Als bezorgauto in de regio is dit een per-
fecte auto voor Scholten. De Skoda levert 
een bijdrage aan een beter milieu, heeft 
een aantrekkelijk ontwerp, een grote actie-
radius en een snelle laadtijd. 

Auto Goossens heeft een jaar geleden een 
geheel nieuwe werkplaats gebouwd, spe-

ciaal ingericht om onderhoud te kunnen 
uitvoeren aan elektrische auto’s. “Onder-
houd aan elektrische auto’s is anders dan 
onderhoud aan ‘gewone’ auto’s. Je krijgt 
te maken met nieuwe technologieën en 
(test)apparatuur, speciaal gereedschap en 
vele veiligheidsvoorschriften”, aldus Fried 
Goossens. Voor Scholten een belangrijk 
pluspunt, hij kan voor het jaarlijkse onder-
houd van zijn nieuwe bezorgauto’s nog 
steeds terecht bij Goossens. “De prettige 
samenwerking kan blijven voortduren en 
de korte afstand is uiteraard ook een groot 
voordeel”, reageert Scholten. 

De showroom van Auto Goossens is alweer 
een tijdje ‘normaal’ geopend. Iedereen is 
welkom voor een bezichtiging, proefrit en/
of onderhoud aan de (elektrische) auto’s. 

Gelukkig mag Restaria het Smulhuis zijn 
klanten ook weer van harte welkom heten 
in het restaurant en op het terras. Uiteraard 
is er ook nog de bekende bezorgservice 
met de elektrische auto!

www.autogoossens.nl

Auto Goossens levert 2 elektrische 
auto’s aan Restaria het Smulhuis

Fried Goossens (links) en Ton Scholten

KEMPEN - Nu de overheid de corona-
maatregelen versoepelt, gaan ook de 
EnergieLoketten van KempenEnergie 
weer open. Dat betekent dat alle Kem-
penaren weer bij onze EnergieLoket-
ten terecht kunnen met vragen over 
energiebesparende maatregelen en de 
mogelijkheden voor duurzame ener-
gieopwekking. Onze vrijwilligers staan 
je graag te woord op zaterdagochtend 

tussen 10.00 en 12.00 uur op één van de 
vier loketten in de Kempen. 

Hoe kun je energie besparen, wat zijn 
goede alternatieven voor verwarming met 
aardgas, hoeveel zonnepanelen kunnen 
er op mijn dak en wat is de beste stap 
als je cv-ketel het begeeft? Wie een rond-
je maakt via Google komt veel informatie 
tegen, vaak zie je door de bomen het bos 
niet meer. 

Bij onze EnergieLoketten wijzen onze Ener-
gieGidsen jou gratis de weg in het woud 
van energiebesparende maatregelen en 
de mogelijkheden voor energieopwekking 
dichtbij huis. Geïnteresseerden kunnen 
terecht bij onze verschillende Energie- 
Loketten in de Kempen: in de bibliotheek 
van Eersel, Bladel, Bergeijk en in het oude 
Raadhuis van Oirschot. De adressen van 
onze loketten en meer informatie vind je op 
www.kempenenergie.nl 

Wil jij inzicht krijgen in de mogelijkheden 
die voor jouw woonsituatie het beste zijn, 
kom dan vrijblijvend naar onze Energie- 
Loketten. Tip: neem je gas- en elektriciteit-
verbruik mee naar het loket. We houden 
uiteraard rekening met de RIVM-richtlijnen.

KempenEnergie is een energievereniging 
die zich richt op energiebesparing en het 
zelf lokaal opwekken van duurzame ener-
gie in de Kempen. Het is een vereniging 
met meer dan 400 leden. Bij ons kunnen  
inwoners van de Kempen tips en aanbe-
velingen krijgen om thuis energie te be-
sparen en (collectief) duurzame energie 
op te wekken. Deze tips en aanbevelingen  
worden gegeven door vrijwilligers en zijn 
voor iedereen gratis toegankelijk, ook als je 
geen lid bent.

EnergieLoketten KempenEnergie weer open

EnergieLoket Bergeijk

HAPERT - Voetbalvereni-
ging Hapert, uitkomend 
in de derde klasse KNVB, 
is op zoek naar een ver-
zorger(ster) die op wed-
strijddagen en eventueel 
trainingsavonden be-
schikbaar is om de spe-

lers te behandelen bij blessures. 

Wij zoeken geen dokter (mag wel) maar 
iemand die sportmassages kan uitvoeren, 

bandages kan aanleggen en (voetbal)bles-
sures kan duiden en behandelen. Ben je 
daar in opgeleid of ben je bezig met een 
opleiding in die richting (sportmasseur,  
fysiotherapie o.i.d.) dan nodigen we je 
graag uit om contact met ons op te nemen.  
Er staat een vergoeding tegenover en  
tijden kunnen in overleg. 

Voor meer informatie en/of aanmelden: te-
lefoon 06-13369759 of e-mail: h.gerwen4@
upcmail.nl

Verzorger(ster) gezocht voor 
selectie vv Hapert 1

IN DE KEMPEN
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Dirk Wouters, Sjors Hooijen en
Paul Wouters zijn de drie ondernemers 
die samen het platform voor de maak-
industrie Tech2B hebben ontwikkeld.

Vertel kort iets over de naam
We leveren technische oplossingen 
aan bedrijven: Tech2B dus. Technology 
to Business. De naam klinkt lekker 
internationaal en dat komt goed van pas 
omdat we onze vleugels steeds verder 
uitbreiden en sinds kort ook bezig zijn om 
de UK te veroveren.

Vertel kort iets over Tech2B
Wij zijn een platform waarin we vraag 
en aanbod binnen de maakindustrie 
verbinden. Daarnaast bieden we een 
uitgebreide kwaliteitsnetwerk van toe-
leveranciers en inkopers. Op internet 
zijn kleine toeleveranciers soms lastig te 
vinden terwijl daar heel veel expertise 
zit. Tech2B biedt geavanceerde soft ware-
oplossingen voor alle handelingen die 
nodig zijn om opdrachten en aanbod aan 
elkaar te koppelen.

Welke eigenschappen typeren
jullie ondernemerschap?
Het is de combinatie van onze talenten 
die onze kracht beschrijft : kennis, kunde 
en connectie. We hebben een goede 
driehoeksverhouding.

Heb je tips voor startende ondernemers?
Wacht niet te lang om de markt op te 
gaan. Durf te proberen en neem feedback 
van klanten serieus. Marktvalidatie is heel 
belangrijk: goed in kaart brengen wat 
er door wie gevraagd wordt en snel om 
feedback vragen. Klantsucces is ons succes.

Beste tip die je als
ondernemer hebt gekregen?
Die krijgen we nog steeds van Ronald 
Maandonks uit Bladel; hij heeft  als expert 
een enorme bijdrage geleverd aan onze 
startup.

Hij heeft  meegedacht en geadviseerd en 
nog altijd plukken we daar de vruchten 
van.

Een andere waardevolle tip was: ‘degene 
die de verbindingen legt, heeft  een sterke 
positie in de markt’. Aangezien wij de hele 
dag verbindingen leggen, zijn we een 
belangrijke schakel in het netwerk.

Mooiste compliment dat een
klant ooit gegeven heeft ?
Moeilijk. Het werk gaat vaak gewoon 
door. Ik kan lang doorgaan met nadenken 
en er zijn altijd dingen die nog moeten 
gebeuren.

Mooiste compliment dat
een klant je ooit gegeven heeft ?
Zonder twijfel dat we uitgekozen zijn door 
Autodesk - een Amerikaans soft warebedrijf 
op het gebied van tekenprogramma’s - om 
met ons een samenwerking aan te gaan. 
Ze hebben veel bedrijven bekeken en 
blijkbaar zijn we als meest veelbelovend 
uit de bus gekomen. Dat schept enorm 
veel mogelijkheden voor de toekomst. 
Daarnaast zijn we beloond met de Gerard 
en Anton Award en onderdeel van de tien 
meest veelbelovende startups. 

Wat is de grootste uitdaging
als ondernemer?
Dat je de juiste keuze maakt op het juiste 
moment. Dat weet je vaak achteraf pas 
maar toch. De fi nanciering in de begin fase 
was een grote uitdaging.

Wat betekent OBGB voor Tech2B?
We zijn nog maar kort lid maar de waarde 
zit in het netwerk en de verbinding met 
andere ondernemers.

www.obgb.nl

OBGB−BEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Tech2B
BEDRIJVENTERREIN:
Bladel
SECTOR:
Maakindustrie
LID VAN OBGB VANAF : 2021
AANTAL MEDEWERKERS : 15

Paul Wouters
 en Sjors Hooijen

INFORMATIEF

De vakantieperiode komt in zicht. Heb 
jij vakantieplannen en wil je meer weten 
over reizen naar het buitenland in coro-
natijd? Deze zomer is het extra belangrijk 
om je vakantie goed voor te bereiden. 

Bereid je reis naar het buitenland goed 
voor 
Het actuele reisadvies vind je op www.wijs-
opreis.nl. Check dit altijd voor je boekt en 
voor vertrek. Op deze website lees je pre-
cies welke toegangseisen gelden, of je je 
moet laten testen, in quarantaine moet en 
welke coronaregels in je vakantieland gel-
den. Tip: download de Reisapp op www.
wijsopreis.nl, dan blijf je op de hoogte. De 
situatie op je vakantiebestemming kan na-
melijk snel veranderen.

Wil je een stempel in het gele boekje?
Het gele boekje is geen officieel erkend 
vaccinatiebewijs voor Covid-19. GGD Bra-
bant-Zuidoost zet de stempel in het gele 
boekje als extra service, voor je eigen ad-
ministratie. Heb je het gele boekje niet, dan 
hoef je het dus niet speciaal hiervoor aan 
te schaffen. 

Het Digitaal Corona Certificaat (DCC), het 
officiële vaccinatiebewijs om te reizen in 
Europa, komt in juli voor iedereen beschik-
baar in de CoronaCheck-app. 

GGD Brabant-Zuidoost zet stempel in 
het gele boekje
Als je het gele boekje meeneemt naar je 
vaccinatieafspraak, krijg je op verzoek 
een stempel in het gele boekje. Op onze 
vaccinatielocaties is het gele boekje niet 
verkrijgbaar, dit bestel je online. Ben je ge-
vaccineerd bij een GGD-locatie in onze re-
gio of bij een andere GGD? Dan kun je een 
stempel ophalen bij de stempelpost voor 
de ingang van de XL-vaccinatielocaties in 
Eindhoven en Helmond. Neem hiervoor je 
ID, registratiekaart en je eigen gele boekje 
mee, want het gele boekje is niet te koop 
op deze locaties. 

Je hoeft geen afspraak te maken. Je kunt 
iedere dag tussen 10.00 en 16.00 uur te-
recht op de Theo Koomenlaan 1 in Eindho-
ven of Haverdijk 11 in Helmond. Houd wel 
rekening met een wachtrij. De GGD kan 
geen stempels zetten voor vaccinaties die 
door een huisarts, ziekenhuis of zorginstel-
ling zijn gegeven. Neem daarvoor contact 
op met je zorgverlener.

Als je door je huisarts bent gevaccineerd 
met Astra Zeneca, kun je met de huisart-
senpraktijk een afspraak maken om de Co-
vid-19-vaccinatie te laten opnemen in het 
gele boekje. Dit gele boekje neem je zelf 
mee, dit is niet te koop op de praktijk. Plak 
zelf alvast de stickers van de registratie-
kaart in het gele boekje, dan zorgt de huis-
artsenpraktijk tijdens je afspraak voor de 
stempel en handtekening.

GGD Brabant-Zuidoost wenst iedereen 
een mooie zomer!

Op vakantie naar het buitenland? 
Bereid je goed voor
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De eerste 17 op de eindstand 
ranglijst mogen een prijs kiezen 
uit onderstaande prijzenkast
  
 1. Stijn Leijten 1160
  2. Hans Bogaars 1150
  3. Sjors Heuveling 1120
  4. Rick Kolsters 1035
  5. Jos Luijten 1005
  6. Anouk Lauwers 1000
  7. Huub Spoormans 990
  8. Mike Vosters 980
  9. Siem Van luff elen 970
10. Kees van de Ven 950
10. Angeline Cox 950
10. Amy van Es 950
13. Frans Spooren 930
13. Johan Hooijen 930
13. Tom van Gompel 930
13. Roy Smetsers 930
17. Harry Vermeegen 910

18. Leon van Gorp 905
19. Sven Van der heijden 900
20. Pierre van Dooren 895
21. John Lavrijsen 875
21. Adrie lavrijsen 875
23. Herbert De Krom 870
24. Noortje Tholen 865
24. Elly Dekkers 865
24. Richard Swaans 865
27. Peter Spooren 860
28. Roy de Waal 855
28. Marit Roefs 855
28. Daan Over de Vest 855
28. Henk kollenburg 855
28. Gertjan Bierens 855
33. Ad Spooren 845
33. Tony Jonkers 845
35. Hetty Louer 835
35. Ans Schilders 835
37. Remco Tenbult 830

38. Sven Peijs 825
38. Karin van Strijdhoven 825
38. peer den Boer 825
41. twan verhagen 820
41. Willem Spooren 820
41. Kjeld Luijten 820
44. Theo Schilders 810
44. Martijn Kuijs 810
46. Wim Roest 805
47. Walter de Laat 800
47. Marjon Adams 800
47. Irma Waalen 800
50. Jelten Legein 795
51. Riek Bel 790
51. Yvon Rijkers 790
51. Maggie van den Boomen 790
54. Kees van der Heijden 785
54. John Poppeliers 785
54. Teun Grimbergen 785
57. Geert Stoeldraaijers 780
58. Dries Van den Borne 775
59. Dirk Jacobs 770
59. Arno van Oosterhout 770
59. Luuk van Heeswijk 770
62. Frederique van der Elzen 755
63. Jan Adams 750
63. Bettine Jansen 750
63. Gerben van der Poort 750
66. Fred van Hoof 745
67. Petra van Rooij 735
67. Pieter Egbers 735
69. Pim Heijden 730
69. Noor van den Oetelaar 730
69. Boudewijn van Buggenum 730
69. Cindy Tenbült 730
69. Maikel van de Wal 730
74. Mark Adams 725
75. Marc van der Heijden 720
75. Peter Baijens 720
75. Henri Luijten 720
78. Marc Jansen 715
78. Petra Ruissenaars 715
78. Aris Spooren 715

81. Dennis Swaans 710
81. Rene Van Roij 710
81. Ralf Spooren 710
81. Niels Coolen 710
81. Bas Nijhof 710
86. Rob Luijten 705
86. Marieta Luijten 705
86. Patrick Luijkx 705
86. Heidi Maas 705
86. Jan Hendrikx 705
91. Ron Lauwers 700
91. Jan van Rooij 700

93. Stijn van Roij 695
93. jarno huykelom 695
95. T van Heeswijk 690
95. Liesbeth van Dooren 690
95. John Daniëls 690
95. Selino van der Ende 690
95. Iris Wouters 690
100. Hein van den Oetelaar 685

Kijk voor de actuele en volledige stand op

www.pc55-ekpool.nl/ranking

Tussenstand PC55 EK pool 
per 16 juni

In 1992 werd Denemarken Europees 
kampioen. Rare situatie, want het land 
mocht aanvankelijk niet eens in actie 
komen op dit EK in Zweden. In de kwa-
lifi catiepoule waren de Denen namelijk 
tweede geworden achter groepswinnaar 
Joegoslavië. Aan dat EK deden toen 
nog maar acht ploegen mee, waaronder 
Oranje, dat optrad als favoriet en als ti-
telverdediger.

Vanwege de oorlog in Joegoslavië, kreeg 
het land tien dagen voor aanvang van 
het EK te horen dat ze niet mee mochten 
doen. De Denen moesten invallen, maar 
sommigen lagen al vakantie te vieren op 
de Europese stranden en anderen moes-
ten van de camping geplukt worden. De 
verwachtingen waren dan ook niet al te 
hoog gespannen, temeer omdat ze ook 
nog zwaar waren ingedeeld in een poule 
met Frankrijk, Engeland en Zweden.

Onder leiding van onze John Blanken-
stein speelden ze de openingswedstrijd 

tegen Engeland met 0-0 gelijk. Niet 
slecht, tegen Zweden werd met 1-0 ver-
loren en bijna konden de koff ers alweer 
gepakt worden. De laatste groepswed-
strijd tegen Frankrijk was alles of niets. 
De Denen wonnen verrassend met 2-1. 
Winnend doelpunt van Lars Elstrup, die 
in de jaren tachtig nog voor Feyenoord 
speelde. Wat een sensatie! De relaxte 
Denen lieten zien dat een goede voorbe-
reiding op een toernooi niet het allerbe-
langrijkste is, teamgeest wél! In de halve 
fi nale wonnen ze na strafschoppen ook 
van ons (Marco van Basten miste) en 
in de fi nale werd het sprookje van ‘het 
campingelftal dat Europees kampioen 
werd’ compleet: Duitsland werd met 2-0 
verslagen!

Zaterdagmiddag zat ik in de tuin van het 
zonnetje en van de EK special van PC55 
te genieten. Ik hoorde mijn telefoon een 
paar keer brommen. De berichten vlo-
gen binnen: Christian Eriksen, oud-spe-
ler van Ajax, wordt op het veld gereani-
meerd. Ik werd er stil van. Ben ook niet 
naar de tv gerend, maar doelloos blijven 
zitten. De berichten blijven volgen. De 
heldendaden van de Deense aanvoer-
der Simon Kjaer, die er als de kippen bij 
was om eerste hulp te verlenen. Die zijn 
teamgenoten instructies gaf en naar de 
zijlijn spurtte om de vriendin van Erik-
sen te troosten. Die een half uur voor tijd 
gewisseld werd omdat hij er emotioneel 
helemaal doorheen zat. Van mij had deze 
wissel niet alleen het einde van deze 
wedstrijd maar ook van het toernooi mo-
gen zijn: Denemarken 29 jaar na dato 
opnieuw Europees Kampioen!

        Koning Voetbal

Denemarken 
Europees 
kampioen

column

www.debbqspecialist.nl

PRIJZENKAST PC55 EK POOL

Wijnslijterij Hendriks Een koker met cocktail en bar tools
IJssalon Piccolo 3 kadobonnen van € 10,-
Jumbo Dick van Gerwen Luxe BBQ pakket voor 5 personen
Van Bommel Optiek Zonnebril naar keuze
Grand Café La Gare High Beer/Wine voor 2 personen
Bakkerij Swaanen 2 luxe belegde broodjes met een drankje
  uit onze nieuwe broodjesbar t.w.v. € 20,-
Tuincentrum Groenen Kadobon t.w.v. € 50,-
Bladel Centrum Kadobon t.w.v. € 50,-
Voet en Goed Kadobon t.w.v. € 50,-
Houtwinkel Kadobon t.w.v. € 50,-
AH Bladel Boodschappentas t.w.v. € 50,-
Etos Kadobon t.w.v. € 25,-
Gall & Gall Kadobon t.w.v. € 25,-
Marts Worstenbrood Kadobon t.w.v. € 50,-
De BBQ Specialist BBQ Populair voor 4 personen
DA Drogisterij + Mooi Schoonheidsbehandeling t.w.v. van € 50,-
Bike Fashion Kadobon t.w.v. € 25,-
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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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Eén van de buitenschoolse 
activiteiten van het Pius X-College is het 
robotteam Probotix. Een groep leerlin-
gen ontwerpt, bouwt en programmeert 
een robot en neemt deel aan de FTC, de 
First Tech Challenge. Niet onverdienste-
lijk mag gezegd worden want twee we-
ken geleden namen ze het brons mee 
naar Bladel. Over het bouwen, de meer-
waarde van het team en de mogelijk-
heden die het team biedt vertellen drie 
teamleden en een begeleider.

Probotix
Team Probotix bestaat al acht jaar; elk jaar 
komen er nieuwe leden bij en vallen er een 
paar af: zo gaat dat op een middelbare 
school. Nigel Tielemans is sinds vorig jaar 
lid: “Normaal gesproken werken we één 
dag in de week aan onze robot. We krijgen 
van de organisatie van FTC een opdracht 
en die moeten we in een paar weken uit-
voeren. Het ‘seizoen’ loopt normaal ge-
sproken van september tot februari maar 
door corona was dit jaar alles anders. We 
zijn later begonnen omdat lang onzeker 
was óf het wel door zou gaan. En we waren 
natuurlijk weinig op school. Gelukkig vindt 
school het belangrijk genoeg om ons de 
ruimte te geven en dus konden we nu meer 

dagen per week terecht. Daardoor konden 
we meer aandacht geven aan de bouw en 
de technieken en dat heeft zich uitbetaald 
in de derde plaats op het NK. Een NK dat 
overigens ook helemaal digitaal was, geen 
live ontmoeting met ander teams helaas 
maar goed, het moest gewoon zo.”

Ingewikkeld
De opdracht van dit jaar was om een robot 
te maken die dingen op kan pakken en rin-
gen kan werpen. “Dat lijkt heel ingewikkeld 
en dat is het eigenlijk ook wel”, lacht Nigel. 

Hij wordt door Lotte van Dongen verbeterd: 
“Ach, alles is tegenwoordig op internet te 
vinden dus zó moeilijk was het ook weer 
niet. Maar het klopt, het proces bestaat 
uit meerder cycli van analyse, ontwerpen, 
bouwen, testen, verbeteren en uiteindelijk 
ook fine tunen. Soms op basis van ‘trial 
and error’. Superleuk om te doen, vooral 
omdat we zo’n leuke groep hebben. We 
kenden elkaar vooraf niet maar doordat je 
zo intensief samenwerkt, wordt je snel een 
vriendengroep. Zó leuk ook dat oud leden 
ons nog steeds wel eens bezoeken. Daan 
Verschuren bijvoorbeeld: hij was twee jaar 
geleden teamlid en bestuurde de robot. Hij 
kwam laatst langs en leerde de nieuwe le-
den hoe ze dat het beste konden doen. Die 
betrokkenheid blijft en dat is zo leuk.” 

Creatief
De robot moest aan twee eisen voldoen, 
naast de maximale afmeting. Danique van 
der Voort: “Hij moest dertig seconden zelf-
standig een handeling uit kunnen voeren en 
twee minuten mét besturing een opdracht 
uitvoeren. Gelukkig ging het goed maar het 
kunnen ooit twee lange minuten zijn. Doet 
de robot het niet als je aan de beurt bent, 
dan is het jammer maar dan krijg je nul 
punten. Het mooie aan het team is dat we 
één zijn. Iedereen zet zijn eigen talent in; 
de één kan goed programmeren, de ander 
heel creatief denken of goed bouwen; er 
is altijd een plekje voor je in het team. Elk 
jaar moeten er nieuwe teamleden bij want 
door eindexamens stromen er teamleden 
uit. Het duurt even voor je kennis hebt op-
gebouwd en die door kunt geven aan de 
volgende ‘generatie’. We gaan ons team nu 
vooral bij tweedejaars promoten.”

Sponsors
Er komt nogal wat techniek kijken bij de 
bouw van een robot. Daar zijn materialen 
voor nodig. Marc Savelsberg, docent en 
begeleider van het team: “We mogen op 
school gebruiken wat we nodig hebben. 
Er is een 3D-printer en die maakt voor ons 
de kunststof onderdelen; het enige dat we 
nodig hebben is een tekening en die ma-
ken we zelf. We hebben ook sponsors uit 
het bedrijfsleven, dit jaar IGMA, Bèstronics 
en Détech. Omdat we in de Brainportregio 
zitten als school, zijn er altijd wel bedrijven 
die zich aan ons willen verbinden. Dat gaat 
van een financiële bijdrage tot het done-

ren van materialen en kennis. Het is leuk 
dat bedrijven met ons mee willen denken. 
Uiteraard ook in hun belang want de leer-
lingen van nu, zijn de werknemers van de 
toekomst. Het is mooi om te zien dat die 
verbinding er is.”

Samenwerken
De teamleden hebben in de gaten dat ro-
botica en de toekomst nauw met elkaar 
verbonden zijn. Lotte: “Ook al ga je later 
niets in de techniek doen, toch leer je veel 
van het werken in dit team. Vooral samen-
werken maar ook creatief denken. Overi-
gens is één prijs ook gebaseerd op dit ge-
geven: de ‘Inspire-award’ wordt toegekend 
aan het team dat zijn robot het best heeft 
gepromoot of excelleert in teamwork of 
een bijdrage levert aan de toekomst en de 
omgeving bij techniek betrekt. Wij hebben 
deze niet gewonnen, onze focus lag op het 
presteren maar al die genoemde punten 
zijn wel terug te vinden in ons portfolio.”  
Naast het samenwerken in het team zelf 
wordt vanuit de organisatie FTC ook veel 
waarde gehecht aan het samenwerken met 
of helpen van andere teams. Deze vorm 
van ‘vriendelijke concurrentie’ wordt in de 
wereldwijde organisatie ‘Gracious Profes-
sionalism’ genoemd. Volgend jaar wordt 
het - als het goed is – voor Danique, Lotte  
en Nigel het laatste jaar in het team. Ze 
hopen dat nieuwe leerlingen zich melden 
en net als zij snel opgenomen worden als 
vrienden. “Als je laat zien, dat je zin hebt 
in deze challenge, is er altijd en plekje voor 
je in het team”, zeggen ze met overtuiging.

Mens en robot
Team Probotix van Pius X-College derde op NK

Volgend jaar wordt het - als het goed is – voor Danique, Lotte en Nigel het laatste jaar 
in het team. Ze hopen dat nieuwe leerlingen zich melden en net als zij snel opgenomen 
worden als vrienden. “Als je laat zien, dat je zin hebt in deze challenge, is er altijd en 
plekje voor je in het team”, zeggen ze met overtuiging.
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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

Een dikke duim omhoog voor alle juff en, meesters 
en vrijwilligers van basisschool Het Palet die ervoor 
gezorgd hebben dat de kinderen na de vervellende 
coronatijd eindelijk weer eens op schoolreisje moch-
ten. Top, bedankt!

Een ouder

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

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.

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... je in realtime kunt 
zien hoe de 

wereldbevolking 
toeneemt? Als je naar de 
World Population Clock 

surft, zie je een 
teller lopen waarop je 

kunt zien hoeveel 
mensen er geboren worden 
en hoeveel er sterven. 

Je kunt ook de aantallen 
van de verschillende 
landen bekijken. 
De klok loopt 

verontrustend snel op.

Sanitair - Bloempotten - Eetkamertafels en Stoelen 
Geluiddempende Compressoren - Aggregaten - Tuingereedschap

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 
Stalen Archiefkasten - Led Looplampen 

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

Alle werkdagen geopend op afspraak 
en elke zaterdag van 09.00-17.00 uur

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

MIDDELBEERS - Op zaterdag 19 en 26 
juni zal er de mogelijkheid zijn om 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 Oude Kerkje, Willibrordstraat 25, is op 
deze zaterdagen  open van 10.00 tot 14.00 
uur en de toegang is gratis. De op dat mo-
ment 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 zie:

www.oudekerkje.nl

Boekenverkoop in het Oude Kerkje
Zaterdag 19 en 26 juni

Vorige week 
(7 tot en met 
11 juni) was 
de week van 
het Lokaal Kli-
m a a t b e l e i d . 
Duurzaamheid 

is voor ons als gemeente een belang-
rijke pijler, zoals ook te lezen is in het 
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
2021-2025. Verduurzamen doe je samen 
en daarom dat wij in het najaar van 2020 
een actie hebben opgezet om woningei-
genaren te helpen energiebesparende 
maatregelen te nemen.

Waardebon voor woningeigenaren
In oktober 2020 heb je als woningeigenaar 
een waardebon van € 70,- ontvangen voor 
de aanschaf van of een bijdrage voor ener-
giebesparende producten. Deze actie heb-
ben wij opgezet met ‘Winst uit je woning’.
De actie is een groot succes. Van het totale 
budget van ruim € 150.000,- is nu nog on-
geveer € 25.000,- beschikbaar. Heb je nog 
geen gebruik gemaakt van jouw bon, doe 
dat snel alsnog. De actie stopt namelijk als 
het budget op is.

Waarvoor en hoe?
Je kunt de waardebon gebruiken voor klei-
ne energiebesparende producten, zoals 

LED-lampen, radiatorfolie en tochtstrips en 
je kunt de bon inzetten voor grootschalige 
maatregelen, zoals isolatie en HR++ glas. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een grootschalige inkoopactie 
voor isolatie en zonnepanelen. Op deze 
manier verlaag je je energierekening én je 
zorgt voor een prettiger binnenklimaat. Kijk 
op www.winstuitjewoning.nl/eersel voor de 
voorwaarden en hoe het werkt.

Waardebon kwijt of niet ontvangen?
Neem contact op met Winst uit je woning: 
tel. 023-5836936, mail naar waardebon@
winstuitjewoning.nl of vraag een nieuwe 
bon aan via: winstuitjewoning.nl/waarde-
bon-opvragen

Week van het Lokaal Klimaatbeleid
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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

Bestuurslid Alzheimer café

Je bent samen met twee andere bestuurs-
leden contactpersoon voor de 7 Alzheimer-
cafés in de regio Zuidoost Brabant.
*  Je participeert in 3 werkgroepen die de 

begroting, de doelen en een activiteiten-
plan opstellen. 

*  Je bewaakt de kwaliteit en stimuleert de 
samenwerking tussen de Cafés in jouw 
regio.

*  En je stimuleert de deskundigheid van de 
vrijwilligers in het Alzheimer Café.

Wil je een steentje bijdragen aan het ver-
beteren van kwaliteit van leven voor men-
sen met dementie en hun mantelzorgers? 
Neem dan contact op met mevrouw Mart 
van de Vorst, 06-82058710 of zobrabant@
alzheimer-nederland.nl

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

Lunetzorg zoekt een maatje voor Randy

Randy is een jonge knul van 14 jaar met 
een licht verstandelijke beperking en hij 
woont op de Donksbergen in Duizel.

Hij zou het leuk vinden om samen met een 
mannelijke vrijwilliger (sport)activiteiten te 
ondernemen, zoals samen op pad gaan, 
gamen, een spelletje spelen en een balletje 
trappen. Belangrijk is dat Randy zich vei-
lig voelt. Voldoende nabijheid, structuur en 
voorspelbaarheid zijn belangrijk. Het zou 
fi jn zijn als je wekelijks tijd voor hem hebt. 

Informatie bij Patricia Peters: 088-5515610 
of vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

www.trimsalonlebeauchien.nl
Postelweg 11-13 • Bladel 0497-385246

Uw kwaliteitssalon 
voor hond en kat!
Al 10 jaar de beste verzorging
voor uw hond en kat. 

Gespecialiseerd in div. Terrier
rassen, Grand en Petit basset
Griffon Vendeen.

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

BERGEIJK - Deze week graast er een 
kudde schapen op heide van De Pla-
teaux. Zo’n 265 schapen van De Lachen-
de Ooi vullen hun buiken op de heide. Ze 
werken voor Natuurmonumenten aan 
het beheer van het natuurgebied.

Beheer van de heide
De kudde graast op de heide van De Pla-
teaux. De schapen doen zich te goed aan 
het gras en de jonge boompjes die groeien 
tussen de heidestuiken. Doordat de scha-
pen hun lievelingskostje bij elkaar grazen 
krijgen heidestruiken meer ruimte. Boven-
dien woelen de dierenpoten de zandige 
bodem om en via hun vacht verspreiden ze 
zaden. Zo zorgt de kudde voor meer afwis-
seling en goede leefomstandigheden voor 

bijzondere soorten als klokjesgentiaan, ste-
kelbrem en liggende vleugeltjesbloem. De 
kudde is te bewonderen vanaf het Panora-
mapad, Vloeiweidenpad en Hagevenpad. 

Kempisch heideschaap
Niet elk schaap is geschikt om op de heide 
te grazen. Het is belangrijk dat de schapen 
in goede conditie zijn, een goed kudde-in-
stinct hebben en in een beperkt aantal uren 
hun buik ‘vol’ kunnen eten. Deze eigen-
schappen vind je alleen bij heideschapen 
die al verschillende generaties geselec-
teerd worden op deze eigenschappen. Het 
Kempisch Heideschaap is hier bijzonder 
geschikt voor en is bovendien een zeld-
zaam huisdierras. De Lachende Ooi werkt 
al jaren met deze schapen en zet zich in 
voor de instandhouding van dit zeldzaam 
huisdierras. De schapenbegrazing van De 
Plateaux wordt gerealiseerd met fi nanciële 
steun van de provincie Noord-Brabant.

Kempische heideschapen op 
De Plateaux in Bergeijk
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Het pensioen van gescheiden echtparen 
wordt  in de toekomst anders verdeeld. 
Dat is de uitkomst van de wetswijziging 
die, zoals het er nu uitziet, uiterlijk per 
1 januari 2023 in werking treedt. Voor 
gescheiden echtparen heeft dit zowel 
positieve als negatieve gevolgen.

Ook al bent u gescheiden, fi nancieel blijft 
u deels verantwoordelijk voor elkaar. Zo 
heeft u recht op de helft van het ouder-
domspensioen dat uw ex-partner tijdens 
het huwelijk of geregistreerd partnerschap 
heeft opgebouwd. Anno 2021 is het nog zo 
dat u daar pas aanspraak op maakt zodra 
uw ex-partner met pensioen gaat. Besluit 
uw ex-partner later met pensioen te gaan, 
dan krijgt u uw deel dus ook later. Boven-
dien gebeurt die uitbetaling niet automa-
tisch: u moet binnen 2 jaar na de scheiding 
aan het pensioenfonds doorgeven dat u de 
aanspraak op het ouderdomspensioen wilt 
delen.

De huidige regeling heet ‘verevening van 
ouderdomspensioen’. Vanaf uiterlijk 1 ja-
nuari 2023 wordt het pensioen anders ver-
deeld, namelijk op basis van ‘conversie’. 
U heeft nog steeds recht op de helft van 
het ouderdomspensioen dat uw ex-part-
ner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. 
Verschil is echter dat u vanaf 2023 uw deel 
standaard ontvangt zodra u met pensioen 
gaat. U kunt er overigens voor kiezen dit 
later of eerder te laten uitkeren. De conver-
sie wordt automatisch uitgevoerd door het 
pensioenfonds. U hoeft hiervoor niets door 
te geven.

Partnerpensioen wordt minder
Tot zover het positieve nieuws. Althans, 
voor de meeste mensen zal de wetswijzi-
ging betreff ende het ouderdomspensioen 

in principe een vooruitgang betekenen. De 
regelgeving omtrent het partnerpensioen 
verandert echter in uw nadeel. Nu heeft u 
nog recht op het volledige partnerpensioen 
dat uw ex-partner voorafgaand aan en tij-
dens het huwelijk opbouwde. Als de wet 
in werking treedt krijgt u nog maar de helft 
van het opgebouwde partnerpensioen dat 
tijdens het huwelijk is opgebouwd. Overi-
gens is van belang te weten of uw ex-part-
ner partnerpensioen heeft op risicobasis of 
op opbouwbasis. In het eerste geval wordt 
er niets uitgekeerd indien uw ex-partner 
overlijdt. Bij partnerpensioen op opbouw-
basis krijgt u in dat geval wél uitgekeerd. 
Belangrijk om te weten hoe e.e.a. bij u is 
geregeld.

Goed om te weten
Als u zelf pensioen heeft opgebouwd 
(ouderdoms- / partnerpensioen), maakt 
uw ex-partner daar ook aanspraak op.  Als 
uw levensverwachting aanzienlijk hoger 
ligt dan die van uw partner, kan het slim 
zijn om van conversie af te zien en ande-
re afspraken te maken over de verdeling. 
Want vanaf uiterlijk 1 januari 2023 wordt er 
van het deel dat u heeft opgebouwd, een 
deel afgesplitst voor uw ex-partner. Als 
uw ex-partner vervolgens overlijdt, maakt 
niemand meer aanspraak op die uitkering. 
Er zijn manieren om dat anders in te rich-
ten. Ook kunt u ervoor kiezen om vast te 
blijven houden aan verevening in plaats 
van conversie, mits het pensioenfonds 
hieraan meewerkt. Dit zijn zaken die moe-
ten worden vastgelegd in het echtschei-
dingsconvenant en tijdig aan de pensioen-
uitvoerders moeten worden doorgegeven.

Zorg dat u goed inzicht heeft in uw situatie. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Nieuwe regeling 
pensioenverdeling bij scheiding

Sfeervolle sensatie

Met zo’n beschut pareltje kun je 
elke dag zorgeloos genieten. Het 
sfeervol inrichten en gereedmaken 
van jouw terras. Trakteer jezelf. Je 
hebt het verdiend!

#buitenleven

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Een pareltje in jouw tuin?
Neem contact op

0497 381 795 | info@dehoutwinkelbladel.nlIndustrieweg 3 | 5531 AD Bladel 

INFORMATIEF

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

Openingstijden:
Ma/di/wo/do 12:00 - 17:30
Vrijdag           12:00 - 20:00
Zaterdag        10:00 - 16:00

Voorzitter Mar-
cel Blox van 
v o e t b a l v e r -
eniging EFC 
en wethouder 
Léon Kox on-

dertekenden vorige week een samen-
werkingsovereenkomst voor de aanleg 
van een kunstgrasveld bij EFC.

Slechte conditie
Door het intensieve gebruik van de huidige 
natuurgrasvelden is de conditie van deze 
velden verslechterd. Het gevolg hiervan is 
dat met enige regelmaat wedstrijden en 
trainingen worden afgelast. De vereniging 
heeft daarom aan de gemeente gevraagd 
om mee te werken aan de aanleg van een 
kunstgrasveld op één van de velden, waar-
door de speeldruk op de andere natuur-
grasvelden vermindert. De gemeente ging 
hiermee akkoord.

Lang gekoesterde wens
Door de ombouw van het natuurgrasveld tot 
kunstgrasveld worden de overige natuur-
grasvelden minder belast, met als gevolg 
minder afgelaste wedstrijden en trainingen. 
Voor de vereniging gaat hiermee een lang 
gekoesterde wens in vervulling. Het kunst-

grasveld krijgt een zogenaamde infi ll van 
kurk. Met de keuze voor dit natuurlijke ma-
teriaal lopen de partijen vooruit op eventue-
le veranderingen in regelgeving met betrek-
king tot rubber-infi ll en microplastics.

Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst zijn af-
spraken vastgelegd over onder andere de 
taakverdeling, fi nanciering en het onder-
houd van het aan te leggen kunstgrasveld.

Kunstgras voor voetbalvereniging EFC

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
www.foldersbezorgen.com
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Heemkunde Bladel

Deze keer zoeken we het weer eens buiten 
Bladel (werd tijd, jaja). 

De vraag is simpel: wie is dit kereltje?

U kunt uw oplossingen zoals altijd mailen naar 
heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs.
Succes!

www.heemkundebladel.nl

Het ‘Corps de Maréchaussée’ werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 
1814. Daarvoor hadden we al te maken gehad met de gendarmes van Napoleon, 
ook in Bladel. De francofi ele en de keizer zeer toegedane burgemeester Stanislas 
Lefebrve, is in 1810 zeer vereerd met de komst van de keizerlijke gendarmes maar 
weet tegelijkertijd niet goed waar hij ermee moet blijven. Uiteindelijk besluit hij de 
hervormde pastorie te vorderen, tot ergernis van dominee Janssen. Janssen ver-
kast maar als Lefebrve in 1818 opnieuw komt aankloppen, dit keer namens koning 
Willem I en voor diens maréchaussées (Napoleon zit intussen op Sint Helena), zet 
hij de hakken in het zand. Dominee heeft familie in high places en hij blijft zitten 
waar hij zit. Zoals ook de maréchaussées blijven zitten waar zíj zitten, ingekwartierd 
namelijk, mét hun gezinnen, bij Bladelse particulieren, na aanvankelijk een tijdlang 
“op de straat leggende” te zijn geweest.

In 1821 vinden ze onderdak bij Hendrik Lommelaars, die een groot huis te huur 
heeft aan de Varkensmarkt, tegenwoordig de Europalaan, voorbij de rotonde, 
ergens vooraan rechts. 

De hele verdere 19e eeuw blijft het huren en inkwartieren met de maréchaussées. 
Totdat de kapitein Hardeman het zat is en een volwaardige kazerne eist, met mo-
derne waterclosetten en een deugdelijk gevang. We schrijven 1909. De kazerne 
komt er, niet lang daarna, aan de provinciale weg van Hapert naar Bladel, de 
Hapertscheweg, zij het aan de kant van Bladel, daar waar nu de fi etsenwinkel 
is waar we naar vroegen. Een echte kazerne is het, “een stenen gebouw met 
eene verdieping, bestemd tot huisvesting van twee gehuwde en drie ongehuwde 
Maréchaussées” en met een uitbouw voor de stalling van twee paarden.

Het was een heel ding, afgaande op 
de bouwaanvraag: liefst 36 vertrekken 
moest de kazerne gaan tellen, waaron-
der 3 kelders, 1 stal, 4 gangen, 2 bijkeu-
kens, 3 privaten, 2 cellen, 3 trapporta-
len en 4 zolderkamers. Daarnaast een 
keuken annex woonkamer met eigen 
privaat voor de gehuwden, een keuken 
voor de ongehuwden en twee “bure-
len”. Alle woonvertrekken te voorzien 
van “lichtramen” en de kelderramen 
van een “koekoek met een naar bin-
nen draaiend glasraam”. Gebouwd 
wordt de kazerne door Jozefus Weijts, 
aannemer te Berlicum. Het eerste wat 
deze doet, is vergunning vragen voor 
het rooien van een hinderlijke eik.

De maréchaussées zijn gebleven tot 
1962. Na hun vertrek kwamen er win-
kels in hun oude kazerne. Bekend 
zijn die van de familie De Moor (TV’s 
en foto’s) en de Spar van de familie 
Van Wijk.

Winnaar is geworden 
Anneke van Bommel

Het was een heel ding, afgaande op 
de bouwaanvraag: liefst 36 vertrekken 

Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

JONG & OUD

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

Openingstijden:
Ma/di/wo/do 12:00 - 17:30
Vrijdag           12:00 - 20:00
Zaterdag        10:00 - 16:00

Bij €10 
aan school-

spullen 
kans op 

leuke 
prijzen!

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

Wij creëren een veilige plek om je verhaal 
te delen met ervaringsdeskundigen in een 
omgeving waar niet geoordeeld of ver-
oordeeld wordt. Een plek waar je tips en 
handvatten krijgt en niet te vergeten wat je 
rol is of kan zijn in deze rollercoaster van 
verdriet, onmacht, boosheid, onbegrip etc.

Elke laatste dinsdag van de maand is er 
vanaf 19.30 uur een bijeenkomst. Let op: in 
juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. 

Locatie: Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52 in 
Bergeijk. Graag aanmelden via: moedige-
moedersdekempen@hotmail.com of neem 
contact op met Sandra via 06-13400967.

Is je kind 
verslaafd?

EERSEL - De jaarlijkse expositie van 
Fotoclub Zzzoom in Eersel kon vorig 
jaar vanwege de coronacrisis helaas 
niet doorgaan. Als alternatief kiest 
Zzzoom nu voor een buitenexpositie. 
Deze vindt plaats op de markt in Eersel 
voor het voormalig gemeentehuis.

Met deze expositie viert de club tevens 
haar 12,5 jarig jubileum. De fotoclub met 
leden uit Eersel en omgeving toont een 
divers aanbod qua onderwerpen en stijl. 

Nu de horeca weer open is, kan deze ex-
positie voor velen een welkome aanvulling 
zijn op een terrasbezoek.

De expositie start op zondag 20 juni en 
duurt tot en met zondag 4 juli. Ze is gratis 
en open toegankelijk voor het publiek. De 
jaarlijkse binnenexpositie van Zzzoom vindt 
in het laatste weekend van oktober 2021 
plaats in De Muzenval. Voor meer info:  

www.zzzoom.nl

Buitenexpositie Fotoclub Zzzoom
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

De zomer in met 
Blauwgroen Bladel!

Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we 
te maken met hevige regenbuien, periodes van 
droogte en hoge temperaturen. Deze extreme 
weersomstandigheden gaan we in de toekomst 
steeds vaker zien. Gelukkig kunnen we ons 
hierop voorbereiden. De gemeente Bladel is hier 
al mee bezig. Maar ook uw hulp is nodig. Maar 
liefst 75% van de grond in de gemeente is 
namelijk in bezit van inwoners.  

Daarom gaan we de zomer in met de oprichting 
van Blauwgroen Bladel! De zomer is namelijk bij 
uitstek de periode waarin water en warmte 
gewenst zijn, maar droogte en extreme hitte 
toch liever niet. Dit is slecht voor onze tuinen en 
het land, maar ook voor onze gezondheid. 
Blauwgroen Bladel is een samenwerking tussen 
inwoners, ondernemers, onderwijs en de 
gemeente om de omgeving klimaatbestendig te 
maken. Samen kunnen we het verschil maken. 
Doet u ook mee? 
Kijk op www.blauwgroenbladel.nl voor meer 
informatie, tips en inspiratie. 

Regentonnenactie
De start van Blauwgroen Bladel wordt gevierd 
met een regentonnenactie. Een regenton in de 
tuin is een mooie stap om een tuin minder 
kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. 
Tegelijkertijd kunt u uw planten van mineraalrijk 
regenwater voorzien. Bij deze actie kunt u met 
korting een regenton bestellen op de website 
www.blauwgroenbladel.nl (onder kopje ‘Nieuws 
& acties’). Daarnaast krijgt u een gratis 
overloopset zodat water afgevoerd wordt naar 
de tuin als de regenton vol zit. Kunt u of wilt u 
de ton niet zelf installeren? Dan wordt dit voor 
u gedaan. De actie loopt tot en met vrijdag 
23 juli.  

Bereken uw tuinscore
Wilt u ook minder wateroverlast en beter 
bestand zijn tegen droogte en hitte in uw eigen 
tuin? Bereken dan uw tuinscore op Blauwgroen 
Bladel en zie wat u zelf kunt doen voor een 
mooie en klimaatbestendige tuin. De komende 
weken wordt er iedere week een tegoedbon van 
tuincentrum Groenen verloot onder degenen die 
de tuinscore invullen op de website. 

Doet ook mee?
Wilt u graag meedenken, heeft u leuke ideeën 
om uw omgeving te vergroenen of wilt u graag 
acties en evenementen mee organiseren? Meld 
u dan aan voor de werkgroep Blauwgroen 
Bladel via blauwgroenbladel@gmail.com.

Tijdens feestjes heeft iedereen verstand van verkeer. Laat 
die mening eens horen op een andere plaats. Juist nu is 
uw betrokkenheid belangrijk, omdat de gemeente Bladel 
een Verkeersvisie aan het opstellen is voor de komende 
tien jaar.

Verkeersvisie Bladel
Woont u in de gemeente Bladel en heeft u wel een paar 
ideeën op het gebied van verkeer? Dan kunt u de 
gemeente helpen door mee te denken over 
verkeersvraagstukken. Dit kan over van alles gaan, 
bijvoorbeeld fietsen, parkeren, routes, leefbaarheid, 
openbaar vervoer en verkeersveiligheid. U mag ideeën 
inbrengen over uw eigen wijk, maar ook over een 

andere wijk; zolang het maar binnen de gemeente 
Bladel is! Alle hulp is welkom.

Aanmelden
Als u dus niet alleen op feestjes uw mening wilt laten 
horen, meld u dan aan voor een discussiesessie. Daar 
doen uw ideeën ertoe en kunt u invloed uitoefenen op 
het beleid van de gemeente. Aanmelden kan tot en met 
4 juli 2021 via info@bladel.nl. De discussiesessie vindt 
plaats in de week van 12 juli 2021. Of er selectie 
plaatsvindt, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Na aanmelding ontvangt u een reactie en een mogelijke 
uitnodiging van ons.

Gemeente Bladel zoekt nieuwe ambassadeurs!
Het nieuwe gemeentemagazine mag dan volgend jaar 
pas uitkomen, bij gemeente Bladel zijn ze toch al 
bezig met de voorbereidingen hiervan. Daarom zijn 
ze op zoek naar ambassadeurs die geïnteresseerd zijn 
om geïnterviewd te worden voor het nieuwe 
gemeentemagazine.

Ambassadeurs? Wat houdt dat in?
Met een ambassadeur wordt iemand bedoeld die zich 
binnen de gemeente Bladel sterk inzet en een 
aanspreekpunt is op een bepaald gebied. Dit kan van 
alles zijn: natuur, cultuur, sport, vrijwilligerswerk, 
toerisme, ondernemingen… Voorbeelden van 
ambassadeurs die vorig jaar in het gemeentemagazine 
stonden waren de molenaar van de molen in Hapert, 
iemand die zich inzet voor de Vogelwerkgroep de 
Kempen en een vrijwilligster van de brandweer, maar 
er kan natuurlijk veel breder gekeken worden.

Kent u of bent u de perfecte ambassadeur?
Kent u of bent u iemand die een goede ambassadeur 
is voor Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon of 
Netersel? Heeft u, of de persoon die u opgeeft, in de 
zomervakantie tijd om een keer een kort (eventueel 
telefonisch) interview te doen en een foto te laten 
maken? Vindt u het leuk om eens te vertellen waar u 
zich zoal mee bezighoudt of kent u iemand die het 
eens verdient om in de spotlights gezet te worden? 
Geef uzelf of een ander dan op! U kunt een mail 
sturen naar voorlichting@bladel.nl, met als onderwerp 
‘Ambassadeur’. Vertel kort iets over uzelf of over de 
persoon die u zou willen voordragen: waarom is deze 
persoon een perfecte ambassadeur voor de 
gemeente? 

Vergeet ook niet om contactgegevens achter te laten. 
U kunt iemand opgeven tot en met 4 juli.

Wilt u meepraten over de Verkeersvisie Bladel?

Twan en Sill van het bedrijf DeMaackers, twee van de 
ambassadeurs van vorig jaar. Foto: Imca van de Weem. 
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WWiill jjiijj hheett mmeeeesstt uunniieekkee mmoonnddkkaappjjee vvaann ddee KKeemmppeenn??
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

1.  Pak een leeg vel papier (A4-formaat ) 

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

3. Ben je klaar en helemaal tevreden? Zie je jezelf al trots rondlopen met deze print? Mooi zo.

          5527 JR Hapert

Of mail een duidelijke foto van je ontwerp naar: angelique@angeliquelemmens.nl

Het mooiste ontwerp wordt helemaal op maat gemaakt voor jou.
Je moet je originele werk wel goed bewaren want als je wint hebben we die nodig!

Tip: omdat het mondkapje uit meerdere delen word samengesteld is een print die precies moet doorlopen minder geschikt.

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

4. Stuur je originele ontwerp met vermelding van je naam, mail(adres) en leeftijd vóór woensdag 20 oktober op naar: 

Doe dan mee met onze ontwerpwedstrijd en win je eigen ontwerp op een uitwasbaar stoffen mondkapje van Leuks van Liek!

WWiijj zziijjnn ssuuppeerr bbeenniieeuuwwdd nnaaaarr jjuulllliiee ccrreeaattiieevvee iinnzzeennddiinnggeenn!! ZZeett ''mm oopp!! 

Oké, het is op zich al niet zo jn om met een 
mondkapje te moeten rondlopen maar als het dan 
tóch moet, laat het dan ook maar een mooie zijn. 
Dus....dat kan leuker volgens ons!

Ga aan de slag met een eigen ontwerp en win het meest unieke mondkapje van de Kempen, 
namelijk... één die helemaal is ontworpen  !!ddoooorr jjoouu

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Zend uw mooiste foto van 
de gemeente Bladel in!
In januari 2022 verschijnt de gemeentegids voor 
2022, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in 
samenwerking met de gemeente Bladel. Ook dit jaar 
willen we de gids samen met u maken. Daarom 
wordt er wederom een fotowedstrijd georganiseerd, 
waarbij u uw mooiste foto’s die in de gemeente 
Bladel zijn gemaakt kunt opsturen. Van alle 
ingezonden foto’s maken we een selectie die we in 
de gids zullen plaatsen.

U kunt uw foto’s tot en met zondag 29 augustus 
sturen naar voorlichting@bladel.nl onder vermelding 
van uw naam en adresgegevens. De winnende foto 
krijgt een beloning en zijn of haar foto wordt op de 
voorpagina van de gids geplaatst.

Om het voor iedereen helder en leuk te houden, 
hebben we een aantal spelregels:

•  We ontvangen graag foto’s die in de gemeente 
Bladel zijn gemaakt en volgens u de gemeente in 
beeld brengen. Geef in de mail en/of in de 
bestandsnamen aan waar de foto’s zijn gemaakt. 

•  De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/
JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 
dpi of minimaal 1 Mb.  

•  Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de 
maker de gemeente Bladel het recht om de 
aangeleverde foto’s vrij te gebruiken in andere 
interne en externe communicatie-uitingen. 

•  Indien er personen herkenbaar op de foto staan, 
garandeert de maker dat de geportretteerde 
perso(o)n(en) toestemming voor de foto en 
deelneming van de actie hebben gegeven.

•  De inzender vrijwaart gemeente Bladel van 
aanspraken tot schadevergoeding, dan wel 
redelijke (gebruik)vergoeding vanwege inbreuk op 
het portretrecht.

De winnende foto wordt in september 2021 bekend 
gemaakt. Hij of zij krijgt hier persoonlijk bericht over.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team 
communicatie via voorlichting@bladel.nl of via 
telefoonnummer 0497-361636. 

Winnende foto van de fotowedstrijd van vorig jaar. 
Fotograaf: Suzan Bastings

Op 7 juni tekenden de gemeenten Bergeijk, Bladel, 
Eersel en Reusel-De Mierden samen met 18 andere 
partijen het Kempisch Preventieakkoord. Met het 
ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk 
in te spannen om de gezondheid in de 
Kempengemeenten te bevorderen. 

Lekker in je vel zitten, gezond eten, sportief bezig zijn… 
We weten allemaal dat het belangrijk is. Door hierin 
samen op te trekken kunnen we dit gemakkelijker en 
leuker maken voor elkaar. Zeker als we hierbij een 
steuntje in de rug krijgen vanuit onze directe omgeving. 
Het Kempisch Preventieakkoord bevat 30 afspraken 
tussen partijen op het gebied van preventie, 
gezondheidszorg, cultuur en participatie. De afspraken 
zijn tot stand gekomen tijdens gesprekken en 
bijeenkomsten die in de afgelopen maanden zijn 
georganiseerd vanuit de Kempengemeenten. Ook in de 
komende jaren is er nog ruimte voor nieuwe ideeën en 
afspraken. 

Met het Kempisch Preventieakkoord willen de 
gemeenten de samenhang vergroten tussen de 
bestaande inzet op preventie vanuit de projecten 
#Kempenbranie, Kansrijke Start, Eén tegen eenzaamheid 
en het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Vanuit het 
Rijk wordt er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld 
om de in het akkoord gemaakte afspraken indien nodig 
een extra impuls te geven.

De partijen die het akkoord hebben ondertekend zijn (in 
alfabetische volgorde):

• Be Fit Center Bergeijk
• Bibliotheek De Kempen
• Coöperatieve vereniging huisartsen PoZoB
• De Vitaliteitspraktijk
• Dorpsraad Wintelre, gemeente Eersel
• FeelGoodClub BoukeSport
• Foodescapebox
• GGD Brabant-Zuidoost
• Leefstijlcoach Recy
• Leef Gezond Coaching
•  Maatschappelijke Dienst Kempengemeenten (incl. 

CJG+ de Kempen)
• Novadic-Kentron
• Nummeréén Kinderopvang 
• Verloskunde Bergeijk
• Verloskundigenpraktijk In de Kempen
• Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden/Bergeijk
• Watdeboerwelkent
• Zuidelijk Toneel

Ook in de komende jaren is het nog mogelijk om aan te 
sluiten bij het Kempisch Preventieakkoord. Neem 
hiervoor contact op via  
kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl.  
Het akkoord is te vinden op  
www.bladel.nl/preventieakkoord. 

22 partijen tekenen Kempisch Preventieakkoord

Militaire oefening
Op 5 en 6 juli is er een militaire oefening in de 
gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in het 
kader van training voor militairen van de Koninklijke 

Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de 
militairen ongezien gaan observeren van een doel. 
Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Lessen uit de fraude bij de WVK-groep
Participatiebedrijf KempenPlus is door een omvangrijke 
fraude voor ruim 4,7 miljoen euro benadeeld. 
De fraude werd eind september 2019 geconstateerd. 
Na een omvangrijk politieonderzoek zijn er in april 
2020 verschillende verdachten aangehouden. Door 
justitie wordt nog aanvullend onderzoek gedaan. De 
rechter gaat de zaak naar verwachting in 2022 
inhoudelijk behandelen. 

Het bestuur van KempenPlus bestaat op dit moment 
uit Davy Jansen (wethouder gemeente Bladel), Stef 
Luijten (wethouder gemeente Bergeijk), Eric Beex 
(wethouder gemeente Eersel), Maarten Maas 
(wethouder gemeente Reusel-De Mierden), Peter 
Tijssen, Hans Westendorp en René Coppens (extern 
adviseurs). Door een onafhankelijk adviesbureau op het 
gebied van bedrijfsvoering en controle is forensisch 

onderzoek gedaan naar de fraude. Het bestuur vond 
het verder belangrijk onderzoek te laten doen naar de 
lessen die het bestuur voor haar eigen handelen kan 
trekken uit deze fraude. Dat onderzoek is gedaan door 
onafhankelijk onderzoeker de heer dr. Van Dam. Eerder 
bleek uit onder andere het uitvoerige politieonderzoek, 
dat de fraude op verschillende, listige manieren is 
gepleegd. Het rapport van onderzoeker Van Dam 
beschrijft dat de feitelijke fraude zó ingenieus was, dat 
het bestuur die niet had kunnen opmerken. De 
accountant heeft de fraude niet waargenomen en er 
waren geen andere indicaties van fraude. 

Wat had het bestuur dan beter kunnen doen? Van 
Dam geeft aan dat het bestuur signalen dat de WVK-
Groep risico’s liep, heeft gemist. Er had meer aandacht 
moeten zijn voor het belang van integer handelen 

binnen de organisatie en voor de interne beheersing 
van risico’s. Dit had de kans op fraude mogelijk kunnen 
verkleinen. 
De lessen die volgen uit het rapport neemt het bestuur 
uiterst serieus. Er is hard gewerkt aan een plan om de 
interne bedrijfsvoering blijvend te verbeteren en interne 
risico’s verder te beheersen. 
De maatregelen die het bestuur de afgelopen periode 
al heeft getroffen, zijn onder te verdelen in direct 
getroffen maatregelen na het constateren van de 
fraude en maatregelen die bedoeld zijn om de interne 
bedrijfsvoering en beheersing te verbeteren. 

De veel gestelde vragen en antwoorden over de 
fraudezaak zijn te vinden op de website van 
KempenPlus www.kempenplus.com. 
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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.

Melding apv/bijzondere wetten

Bladel
•     diverse locaties in Bladel, organiseren van een 

tuintheaterfestival op 11 en 18 juli 2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Biezeveld 9, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het uitbreiden en verbouwen van een woning;
•     Bleijenhoek 1 t/m 3N, brandveilig gebruiken van 

een woonzorggebouw;
•     Emmaplein 31, kappen van 1 boom;
•     Schalieven 17, plaatsen van een overkapping;
•     Schepenstraat 1, uitbreiden van een woning.

Hapert
•     Castersedijk 22, bouwen van een loods;
•     Burg. Gremstraat ongenummerd, bouwen van een 

woning en het aanleggen van een inrit.

Hoogeloon
•     Breestraat 3, splitsen van een woonboerderij in 

twee woningen en het verbouwen van het 
bestaande stalgedeelte.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Hapert
•     Burg. Swachtenstraat 11, verbreden van een inrit, 

datum besluit: 03-06-2021;
•     Burg. Swachtenstraat 13, aanleggen van een extra 

(tweede) inrit, datum besluit: 08-06-2021;
•     Burg. Swachtenstraat 9, verbreden van een inrit, 

datum besluit: 08-06-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•     De Gaspeldoorn 21, bouwen van een opbouw op 

de bestaande berging, datum besluit: 07-06-2021;
•     De Rogter 12, plaatsen van een schutting, datum 

besluit: 03-06-2021;
•     Felix Timmermanslaan 18, bouwen van een 

overkapping en een tuinhuis, datum besluit: 
03-06-2021;

•     Pimpernel 14, gevelwijziging van een garage 
(voorzijde), datum besluit: 07-06-2021.

Hapert
•     Dalem 28A, verbouwen en uitbreiden van een 

schuur met stallen, datum besluit: 08-06-2021;
•     Ganzestraat 30A1, 30A2 en Het Kaar 2C en 2D, 

bouwen van 4 woningen en 2 bijgebouwen en het 
aanleggen van 4 inritten, datum besluit: 
08-06-2021.

Hoogeloon
•     Hofveld 4, brandveilig gebruiken van een 

schoolgebouw, datum besluit: 07-06-2021;
•     Ir. Mettropweg 2, bouwen van een loods en 

kantoor, datum besluit: 03-06-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•     Het Bosch 4, wijziging in de te houden 

dieraantallen/diersoorten, datum besluit: 07-06-
2021.

Casteren
•     Kerkstraat 31, plaatsen van een zendinstallatie, 

datum besluit: 04-06-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•     Irenelaan 22, plaatsen van een tijdelijke bouw/

puincontainer van week 25 t/m 29, datum besluit: 
02-06-2021.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Troprijt 7, 
Bladel” en omgevingsvergunning 
“Troprijt 7, Bladel”
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 20 mei 2021 het 
bestemmingsplan “Troprijt 7, Bladel ” gewijzigd heeft 
vastgesteld. Daarnaast ligt de omgevingsvergunning 
Troprijt 7 te Bladel ter inzage.

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een 
wijziging van de van de bestemmingen “Wonen” en 
“Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden” naar de bestemming 
“Maatschappelijk” met de functieaanduidingen 
‘zorgboerderij’ en ‘parkeerterrein’.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
een aantal wijzigingen aangebracht. 

Belangrijke wijzigingen zijn: 
•  De toevoeging van een beschrijving van de 

historische ontwikkeling van het plangebied in de 
toelichting.

•  De aanpassing van het “Inrichtingsplan 
buitenruimte” in de toelichting en bijlage 1 van de 
regels.

•  Op de verbeelding is de “specifieke bouwaanduiding 
– cultuurhistorische waardevolle bebouwing” beperkt 
tot alleen de cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen.

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

Daarnaast wordt de omgevingsvergunning voor Troprijt 
7 te Bladel gecoördineerd voorbereid.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op het 
verbouwen van een woonboerderij tot bedrijfswoning 
met bijbehorende zorgfunctie en heeft het kenmerk 
BLA-2020-1443.

Coördinatie
Voor deze ontwikkeling wordt toepassing gegeven aan 
de Coördinatieverordening ruimtelijke plannen Bladel 
2018, vastgesteld op 20 december 2018.
Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk om 
benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk 
voor te bereiden en te coördineren. Voor alle besluiten 
die genomen moeten worden ten behoeve van het 
plan, wordt gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen.
Met de gelijktijdige terinzagelegging wordt toepassing 
gegeven aan de gemeentelijke Coördinatieverordening 
en de coördinatieregeling van artikel 3.30 en verder 
van de Wet ruimtelijke ordening.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen gedurende zes weken van 18 juni 2021 tot 
en met donderdag 29 juli 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 1 juni 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Definitieve jaarstukken 2020
Ingestemd met de conceptjaarstukken en het concept 
raadsvoorstel.

Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2021
Door zowel de burgemeester als het college wordt het 
Uitvoeringsbeleid evenementen Bladel 2021 
vastgesteld en het Uitvoeringsbeleid evenementen 
Bladel 2019 ingetrokken.

Beantwoording vragen artikel 41 RvO D66 inzake 
parkeren centrum Bladel
De raad wordt geïnformeerd.

Ontwerpbegroting KBP 2022 en 
meerjarenbegroting 2023-2024
Ingestemd met de op twee punten gecorrigeerde 
ontwerpbegroting KBP 2022. Deze aanbieden aan de 
griffier om de eerder vastgestelde versie van de 
ontwerpbegroting te vervangen. 

Resultaten projecten Regeling Reductie 
Energieverbruik
De raad wordt geïnformeerd.

Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2022
De raad wordt geïnformeerd.

Benoeming mevrouw M.M.J. Tijssen-Theuws
Mevrouw M.M.J. Tijssen-Theuws wordt benoemd tot 
ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Wegonderhoud aan 
De Langrijt, Goorland en 
De Vliegert Bladel
KWS Infra Eindhoven gaat, in opdracht van gemeente 
Bladel, wegwerkzaamheden uitvoeren aan de Goorland, 
een deel van De Vliegert en aan de Langrijt. De huidige 
grasbetontegels worden uitgebroken, het asfalt wordt 
verbreed en de wegen worden opnieuw geasfalteerd.

De werkzaamheden beginnen op maandagmorgen 
28 juni. Alle drie de wegen zijn tot en met vrijdag 
23 juli afgesloten voor het verkeer. Enkel voor 
bestemmingsverkeer is het toegestaan om nog over de 
weg te rijden. Er is een wegomleiding aangegeven.

Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen 
met de gemeente Bladel via 
info@bladel.nl of 
0497 – 361 636.
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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
6. Waterleiding vervangen, Carolus Simplexplein en Fons van der Heijdenstraat Netersel week 24-2021 t/m week 31-2021 Hurkmans B.V. voor Brabant Water

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

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 29 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 30 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 T. Verdonk van de 

afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636).

Ontwerpbestemmingsplan 
“Hollandsch Erf, Hapert”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat ter inzage ligt:
•  het ontwerpbestemmingsplan “Hollandsch Erf, 

Hapert”; 
•  een ontwerpbesluit voor ontheffing hogere 

grenswaarde Wet geluidhinder. 

Inhoud
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het 
beëindigen van een varkenshouderij en de herinvulling 
van de locatie met 12 ruimte-voor-ruimtewoningen, 
waarvan 3 met directe bouwtitel en 9 met toepassing 
van de wijzigingsbevoegdheid, op Castersedijk 12, 14 
en 14a te Hapert.
Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding.
De ontheffing hogere grenswaarden betreft een 
hogere geluidnorm voor de nieuwe woning gesitueerd 
tussen Castersedijk 14 en 14a te Hapert.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden, met bijbehorende stukken, 
liggen van 18 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 ter in 
het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze kenbaar maken over:
•  het ontwerpbestemmingsplan: uw schriftelijke reactie 

moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, 
Postbus 11, 5530 AA Bladel. 

•  het ontwerpbesluit hogere grenswaarden: uw 
schriftelijke reactie moet u sturen naar burgemeester 
en wethouders van Bladel, Postbus 11, 
5530 AA Bladel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op 
welk onderdeel van het ontwerpplan of ontwerpbesluit 
deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze 
of voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het KCC of met de heer P. Stappaerts van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Anterieure overeenkomst 
Kerkstraat 18 – 24 te Hapert

Burgemeester en wethouders van Bladel maken 
bekend dat een anterieure overeenkomst is gesloten 
tussen de gemeente en de eigenaren. In de 
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het 
kostenverhaal voor de realisatie van een bouwplan dat 
voorziet in de realisatie van achttien appartementen en 
250m² aan commerciële ruimte. Tegen de 
overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. De zakelijke inhoud van de anterieure 
overeenkomst ligt vanaf 25 juni 2021 gedurende zes 
weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente Bladel.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

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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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

Km-stand : 5 KM
Bouwjaar : 2020

Aantal deuren : 5
Brandstof : Diesel

Toyota ProAce Worker 2.0 D- 4D 122PK - Navigator incl. 2 schuifdeuren

Nu tijdelijk 

€ 23.250,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 560,- per maand!*

AUTO VAN DE WEEKAUTO VAN DE WEEK
SERVICE SERVICE

Wij zijn offi cieel servicepunt voor uw Skoda, Seat, Toyota en Daihatsu.
*  Op basis van 24 tot 48 maanden met 10.000 km per jaar.  Inclusief reparaties, onderhoud, administratiekosten, 
  vervangend vervoer, wegenwachthulp en allrisk verzekering (€ 300,- eigen risico). Inclusief alle opties die horen
 bij de getoonde auto. Geen BKR-registratie. Prijzen inclusief BTW. Andere looptijd en kilometrage mogelijk.

Auto & Motor

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Dorpsstraat 4, 5529 AW Casteren, Tel. 0497-681244, fax: 0497-681672
E-mail: info@wilteurlings.nl  • Erkend APK-keuringsstation  • Lid Bovag
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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 24

"The trouble w
ith the rat race is that even if you w

in, you're still a rat."
-- Lily Tom

lin

8 6 1 7
2 3

9 2
5 4

9 2 6 3
1 6

6 7
5 3

3 7 8 1

 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 4

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

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

8 6 9 8 3
8 7 9 2 8 9

1 6 2 5 4 8
2 6 7 8 2

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

9 8 6
2 7 4

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

8 6 4 3 8 1
5 9 7 8 1

6 2 5 6 8 2
7 4 6 5 9 6

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

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 24

O
f course there's no reason for it, it's just our policy.

6 5 7 4 2
1 3

7 4 2
9 2 6

5 3 4 6 8 1
6 9 1

6 3 4
8 9

3 5 4 1 9

PUZZELEN

In een cryptofi lippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, 
die vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde 
getal staat dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere 
woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde 

verticale balk van boven naar beneden een woord of uitdrukking te staan. 
Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: EK Voetbal

A 1 2 6 3 6

B 2 7 5 1

C 5 4 2 1 7 8

D 3 6 10 7 4 6

E 9 11 6 3 13 6

F 4 6 4 2 7 6 8

G 10 2 13 8

H 13 4 8 6 4 4 7 6

I 13

J 8 9 13 12 6

K 5 6 4 8 1 7

L 5 12 7 13 7 6 11 6 12 13

M 3 13 10 11

N 5 12 6 13 13 11

O 6 6 11 7 7 6 6 5 9 6

P 7 10 6 4

Q 7 5 11 13 7 9 6

R 7 10 2

A - Is dit het tijdperk van de 
  Franse Haantjes? (9)
B - Fankleding in schreeuwende kleuren (9)
C - Die speelt liever niet in de 
  schijnwerpers (12)
D - (Geen oud-)international (7,2,4)
E - De eerste helft van de eindstrijd (5,6)
F - Zij spelen verre van goddelijk 
  voetbal (2,4,7)
G - Hierop kun je geen echt voetbal 
  spelen (9)
H - Achterhoedespeler in de 
  nationale selectie (15)
I - Hij scoort keer op keer (5)
J - Deze Duitse vogel heeft de 
 vallende ziekte (8)

K - Die moet je niet opstellen in 
  een avondwedstrijd (12)
L - Speel je in 5-3-2 of 4-3-3 (17)
M - Is De Boer na zijn ontslag als 
  bondscoach (5,2,3)
N - Die voorhoede is samengesteld 
  door een laptoptrainer (11)
O - De VAR velt in die hoedanigheid 
  vaak het vonnis (16)
P - Zo’n terrein is niet in het voordeel 
  van Blind (8)
Q - Schijnt aan te geven hoe 
  behendig Matthijs is (16)
R - Hij wringt zich als keeper in 
  allerlei bochten (3,4)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord(en) 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!

De winnaar van vorige week is: 

Marieke Lamers  
uit Bladel

met het oplossingswoord: ‘Hengelsportzaak’

Marieke heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket 
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.

In een cryptofi lippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, 
die vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde 
getal staat dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere 
woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde 

 Puzzel & win!

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

In een cryptofi lippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, 
die vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde 
getal staat dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere 
woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde 

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

Cryptofilippine - Thema: Dieren 
 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

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

EK Voetbal

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll

Op het Op het 
festivalfestival
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NIEUWE OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

Model: 5825
Vanaf: € 1210,-

Model: 5988
Vanaf: € 1661,-
Model: 5988

Model: 5
903

Vanaf: €
 2352,-

incl. 
Sta-Op

MEER AANDACHT 
VOOR

GOED ZITTEN

Tuintheaterfestival in Bladel
Zondag 11 en 18 juli, kaartverkoop gestart

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

BLADEL - Wat moet je als artiest als je 
al bijna een jaar niet hebt kunnen optre-
den, de agenda’s van de theaters voor 
het komende jaar ram vol zitten en je 
gewoonweg weer je passie wil delen 
met het grote publiek? Die vraag stelden 
Sem van den Borne en Marsha Damen 
zich ook. Het antwoord op deze vraag: 
Je organiseert theater op plekken waar 
nog geen theater geprogrammeerd 
wordt, bijvoorbeeld in iemand zijn ach-
tertuin. En zo werd het Blaalse Tuinthea-
terfestival geboren!

Vol enthousiasme werd een bericht op de 
socials gezet waarbij Blaalse inwoners 
werden gevraagd, die het zagen zitten om 
hun tuin ter beschikking te stellen voor 
een middagje theater. Maar liefst 20 tuinen 
meldden zich aan. “Ja, dat was echt ver 
boven verwachting,” vertelt Sem, “Omdat 
we voor de evenementenvergunning alle 
locaties in kaart moesten brengen zijn we 
op één avond 16 tuinen langsgegaan voor 
inspectie. 4 uur aan fl itsbezoekjes later en 2 
nachten doorwerken konden we de vergun-
ningsaanvraag compleet doorsturen.” “Ja, 
en vorige week hebben we de voorlopige 
vergunning gekregen, dus als er geen gekke 
dingen meer gebeuren, gaan we twee hele 
mooi middagen tegemoet” vult Marsha aan.

Op zondag 11 en 18 juli gaat het gebeuren. 
Vanaf 13.30 uur barst het theatergeweld 
los in de vele mooie tuinen die Bladel rijk 

is. Als bezoeker koop je een kaartje via de 
website. Je ontvangt dan een E-ticket en 
later volgt een route voor de gekozen dag. 
Je start dan in één van de tuinen, waar je 
een voorstelling van 25 minuten voorge-
schoteld krijgt. Na de voorstelling volg je 
de route die je gekregen hebt en loopt zo 
nog langs 3 andere tuinen.  Een gevarieer-
de middag volgt met muziek, comedy, illu-
sie en meer.

“De artiesten komen allemaal uit eigen stal” 
vertelt Marsha. “Zo hebben we bijvoorbeeld 
Leif de Leeuw en Sem Jansen, een akoes-
tisch duo wat Americana songs speelt. 
Sem zou je kunnen kennen uit de fi nale van 
We Want More, Leif is de beste Bluesrock 
gitarist van de Benelux”. “Ja, maar je zou 
ook zomaar bij Maarten Stalpers uit kun-
nen komen die Franse Chansons zingt. Of 
bij Sudesh, een illusionist die je met mind-
games echt kan verbluff en” vult Sem aan. 
“Ja, en vergeet jezelf niet!” lacht Marsha. 
“O ja, en ik sta er uiteraard ook zelf. Samen 
met Bram doen we een nieuw concept, 
The Wheel of Comedy, waarbij een draai 
aan het rad bepaalt waarover je volgende 
stukje comedy moet gaan, spannnennnd!”

Als publiek blijft het een verrassing, want 
je weet pas in de tuin zelf bij welk optre-
den je uitkomt. Om de middag compleet te 
maken zijn we nu nog bezig met de lokale 
horeca om to-go punten te creëren in elke 
tuin voor een drankje en hapje tussen de 

optredens door. Kortom een mooie mid-
dag waar je bij wil zijn. Kaarten voor 11 en 
18 juli zijn voor €17,50 te verkrijgen via de 
website, waar je ook meer informatie vindt 

over alle deelnemende artiesten en het 
antwoord op de meest gestelde vragen.

www.tuintheaterfestival.nl
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het afgelopen jaar is er niet 
veel gebeurd op het gebied van het Ge-
handicapten Platform Bladel. Door co-
rona zijn de vrijwilligers niet bij elkaar 
gekomen. Onlangs was een eerste bij-
eenkomst en het voornaamste doel van 
komend jaar zal zijn de inwoners van de 
gemeente te informeren en te betrek-
ken bij hun werk. Astrid Oomens vertelt 
graag wat meer.

Informatie
“We hebben een breed plan opgesteld om 
zoveel mogelijk informatie te delen over 
onze werkzaamheden”, vertelt Astrid. “Het 
is bijna ondoenlijk om alle pijnpunten te be-
noemen maar nog te vaak worden gehandi-
capten vergeten bij bepaalde plannen. Dan 
verschijnt er ineens een stoep met scherpe 
hoeken en veel struiken aan de kant. Voor 
iemand in een rolstoel, maar ook een moe-
der met kinderwagen, bijna niet te besturen. 
Sowieso worden in de gemeente de strui-
ken best hoog gesnoeid. Veel groen in het 
dorp is prachtig, maar zit je in een rolstoel 
dan beperkt dat het zicht vrij ernstig. Ik be-
grijp het wel hoor, dat je als plannenmaker 
daar niet direct aan denkt maar het is wel 
de reden van ons bestaan. Wij nemen onze 
taak om voorlichting te geven heel serieus.” 

Bossen
Astrid wil graag nog een voorbeeld noe-
men van hindernissen die genomen moeten 
worden. “Net als iedereen gaan mensen 

met een beperking graag de bossen in. Op 
redelijk veel plekken, lukt dat best. Motor-
crossers vinden het heerlijk om naast de ge-
baande paden te rijden. Dat is onwenselijk 
en dus worden bepaalde delen van het bos 
afgesloten middels boomstammen of poor-
ten. Dat houdt onmiddellijk in dat het voor 
mensen in een rolstoel ook onbereikbaar 
is geworden. Motorcrossers zijn inventief 
en zoeken nieuwe wegen, waar rolstoelge-
bruikers dan ook weer gebruik van kunnen 
maken. Het is een beetje een vreemde sym-
biose maar wel een die tijdelijk werkt.”

Gesprekspartner
Er is ook positief nieuws te melden. “Vorig 
jaar hebben wij ons ingespannen om een 
openbaar rolstoeltoilet te laten plaatsen in 
de kern van Bladel. Gebleken was dat ca-
fés niet over die faciliteit beschikten en we 
willen natuurlijk ook wel eens uit eten. Dat 
toilet is er niet gekomen maar we zijn wel 
serieus gesprekspartner geworden voor 
de ontwikkeling van het nieuwe gemeen-
schapshuis aan de Markt. Daar zijn we al 
heel blij mee; de openingstijden worden 
vrij ruim en dus kunnen we daar goed te-
recht. Het is een stap de goede richting in. 
Er zijn ook projecten waar we totaal niet in 
gekend zijn maar we blijven ons best doen 
in beeld te blijven.”

Mankracht
Dat in beeld blijven wordt de komende 
tijd erg letterlijk genomen. “We gaan een 
folder maken die we huis-aan-huis willen 
verspreiden en we proberen of KempenTV 
misschien geïnteresseerd is om een item te 
maken. Ik denk dat het veel inzicht oplevert 
als eens gefilmd wordt waar rolstoelgebrui-
kers of blinden dagelijks tegenaan lopen. 
Letterlijk vaak.” Er zijn nog meer plannen 
maar het hangt een beetje af van de man-
kracht. “Ieder van ons heeft eigen dagelijk-
se bezigheden en kan er maar zoveel extra 
werk bij doen”, vertelt Astrid verder. “We 
zijn op zoek naar een stuk of vier personen 
– al dan niet met handicap – die met ons 
mee willen denken in acties. Waar loop je 
tegenaan, wat kan er veranderen, waar lig-
gen aandachtspunten? We stellen voor een 
keer of vier, vijf per jaar bij elkaar te komen 
en te brainstormen over deze zaken.” Wie 
interesse heeft mag zich melden op info@
mindermobiel.nl. 

Aanpassen
Astrid is zich er goed van bewust dat het 
vaak om onwetendheid gaat bij inwoners. 
“Als je zelf geen handicap hebt en niet da-
gelijks de nadelen ervan ondervindt, denk je 
niet zo snel aan wat anders moet. We mer-
ken heel vaak dat mensen door voorlich-
ting hun gedrag aanpassen. Zo had ik een  

poosje echt last van hondenpoep op het 
pad in het bos vlakbij mijn huis. Een be-
richtje op de buurtapp heeft het probleem al 
opgelost. Laat je de hond een meter buiten 
het pad zijn behoefte doen, is er niets aan 
de hand voor de wielen van je rolstoel of 
de blindengeleidestok. Mensen willen heus 

wel, ze moeten er alleen af en toe aan her-
innerd worden en daar ligt een mooie taak 
voor het Gehandicapten Platform Bladel.” 
Contact: am.oomens@gmail.com of tele-
foon 06-51834735. Meer weten: 

www.mindermobiel.nl

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

21%
KORTING

op bijna alles!
Bij besteding

vanaf 15.-

GROOTS
INSLAAN!

Woensdag 23 t/m zaterdag 26 juni 2021

Vraag ons naar de voorwaarden.

177058 DA ActieX_wk25 ADV 130x194.indd   1177058 DA ActieX_wk25 ADV 130x194.indd   1 26/05/2021   09:5426/05/2021   09:54

Drogisterij & Parfumerie Antonius 
Markt 23 - Hapert - T. 0497-382606

Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 78 - Reusel  - T. 0497-643035

ACHTERGROND

Onwetendheid wegnemen bij inwoners
Stichting Gehandicapten Platform Bladel vraagt hulp

Astrid: “Net als iedereen gaan mensen met een beperking graag de bossen in. Op 
redelijk veel plekken, lukt dat best. Motorcrossers vinden het heerlijk om naast de ge-
baande paden te rijden. Dat is onwenselijk en dus worden bepaalde delen van het bos 
afgesloten middels boomstammen of poorten. Dat houdt onmiddellijk in dat het voor 
mensen in een rolstoel ook onbereikbaar is geworden.”
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Baderie van den Boomen  Kerver 8, Eersel
Telefoon 0497 519 017 vandenboomensanitair.nl

Bij Baderie draait alles om dé perfecte badkamer. 

Streef jij ook naar perfectie en maak je mensen 

graag gelukkig met een nieuwe badkamer?  

Dan hebben we je graag in ons team!  

Wij bieden een zelfstandige baan met een  

uitstekend salaris en goede secundaire  

arbeidsvoorwaarden conform de CAO. 

Ben jij die klantgerichte loodgieter of tegelzetter 

en wil je nóg verder groeien in je vakgebied?

Dan leren we je graag kennen! Stuur je CV naar 

info@vandenboomensanitair.nl of bel ons.

Toe aan een nieuwe uitdaging? 
Ga bij ons aan de slag!

Wij zoeken  
een loodgieter  
én een  
tegelzetter

     

 

 

VERZORGENDE 3IG / VERPLEEGKUNDIGE 4 (24-36 uur) 
 

Wegens een toenemende zorgvraag binnen ons kleinschalig wooninitiatief zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste flexibele zorgmedewerker (niveau 3-4).  
Wij bieden een vast contract aan.   

WIE ZIJN WIJ? 

Navis Curae is een zorgonderneming die thuiszorg verleent binnen Villa 
Bleijenburgh in Bladel. Samen met de bewoners van dit kleinschalige  
woon-zorgcomplex wordt er gekeken hoe we met ondersteuning het dagelijkse 
leven zoveel mogelijk in stand kunnen houden. Wij streven ernaar om het behoud 
van sociale contacten, welzijn en gezondheid zo optimaal mogelijk te houden. 

WAT GA JE DOEN? 

Met durf, daadkracht en initiatief zorg je ervoor dat alle bewoners en familieleden 
zich thuis voelen. Je levert met een klein team zorg op maat en je draagt bij aan een 
zinvolle dag van de bewoners. Je bent er voor de bewoners en je beweegt mee op 
de behoeftes van ieder individu. 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Een zelfstandige zorgmedewerker die belevingsgerichte zorg kan bieden aan 
bewoners met dementie en/of somatische klachten. Je bent in staat om zelfstandig 
te werken en je hebt relevante werkervaring. 

Wil jij echt wat betekenen in een kleinschalig wooninitiatief?  
Dan hebben wij een superleuke baan voor je. Wacht niet langer en stuur je CV en 
korte motivatie naar anita.frank@naviscurae.nl 

Meer informatie nodig?  
Bel Anita op 06-14495255 of Frank op 06-52775590 
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HOOGELOON - Jaarlijks wordt er door 
de 6 gilden uit de gemeente Bladel een 
competitie georganiseerd voor de kruis-
boogschutters waarbij er wordt gestre-
den om het gemeenteschild (een wis-
selschild dat door de gemeente werd 
geschonken) voor het beste viertal en 
een zilveren schildje voor de persoonlijk 
beste schutter. Maar helaas moest de 
competitie van 2020 worden stilgelegd 
vanwege de corona-maatregelen. 

Zondag 13 juni kon dan eindelijk de laatste 
wedstrijd van deze competitie plaats vinden 
op het mooie gildeterrein Onder d’n Boom 
van gilde Sint Sebastiaan in Hoogeloon. 
Onder schitterende weersomstandigheden 
was het een genoegen voor de schutters 
om elkaar weer eens te treffen. Ondanks 
de lange tijd dat de meeste schutters geen 

kruisboog meer in hun handen hadden ge-
had, werd er weer prima geschoten.

Nadat alle schutters hun 15 pijlen tijdens 
deze wedstrijd hadden geschoten, werd de 
einduitslag van deze 2020-competitie ken-
baar gemaakt. Het gemeenteschild voor het 
beste viertal en het schild voor de persoon-
lijke winnaar werd uitgereikt door wethou-
der Davy Jansen. Winnaar van het gemeen-
teschild werd het 1ste viertal van gilde Sint 
Willibrordus uit Casteren met 77 punten. Dit 
viertal werd gevormd door Jan Daniels, Je-
roen Liebregts, Jan Daemen en Jan Corsti-
aans. Voor het persoonlijk kampioenschap 
werd Ruud Verhoeven (St. Sebastiaan) 3e 
met 57 punten en Kees van Puijenbroek (St. 
Joris, Hoogeloon) 2e met 58 punten. Win-
naar werd Ad Hendriks van het gilde Sint 
Joris Hoogeloon met 60 punten.

Kruisboogcompetitie van 2020 
om gemeenteschild hervat

SPORTIEF

EERSEL - Stichting de Stalvrienden 
hoopt binnen vijf weken genoeg dona-
ties te werven om haar eerste crowdfun-
dingproject met succes af te ronden. In 
totaal is er € 5.000,- nodig voor Sproet, 
het nieuwe paard van de stichting. 
 
Omdat steeds meer ruiters met een beper-
king komen paardrijden bij de stichting, was 
De Stalvrienden al ruim een half jaar op zoek 
naar een geschikt paard om het paarden-
team te versterken. Omdat de paarden van 
Stichting de Stalvrienden speciaal ingezet 
worden voor de gehandicaptensport, was 
de zoektocht niet eenvoudig. Het paard 
moest voldoen aan de volgende kwaliteiten: 
“Braaf, mensgericht, in goede gezondheid, 
breed inzetbaar en met vlakke gangen zo-
dat ook ruiters met weinig balans stabiel zit-
ten”, aldus Marieke Hendrikx.  

De Stalvrienden-oprichtster vervolgt: “En 
toen kwam Sproet op ons pad; een veel-
zijdige 11-jarige Appaloosa-merrie met 
een geweldig karakter, die aan al deze 
eisen voldoet. Na een proefperiode van 
een maand kunnen we zeggen dat dit 
het paard is waar De Stalvrienden naar 
op zoek was! Inmiddels rijden al diverse  
ruiters met een beperking op Sproet en 
behoort ze tot één van de favorieten. We 
hopen nog vele jaren plezier te hebben 
van dit geweldige paard.” 

Stichting De Stalvrienden is afhankelijk 
van sponsoring en giften, helpt u De Stal-
vrienden ook mee? Doneren kan via het 
platform unieksportencrowdfunding.nl. Dit 
platform is erop gericht om sporten en be-
wegen voor mensen met een beperking te 
faciliteren.

Stichting de Stalvrienden 
doet beroep op crowdfunding
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra
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Gespecialiseerd 

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Meeltjes

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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.

AEG Santo inbouwkoelkast, 59x89, RVS front. 
Prijs t.e.a.b. Tel. 06-19870285.

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

Mobile airco van 2020, merk Stencijs, z.g.a.n. 
3 weken gebruikt. Nw.pr. € 440,- nu voor 
€ 200,-. Tel. 06-13672356.

Giant hybride damesfiets en Bulls heren 
mountainbike. Allebei voor € 250,-. 
Tel. 06-41521190.

Elektrische barbecue, rond 30 cm, merk: 
Tristar, nieuw in verpakking. Vr.pr. € 20,-.
Tel. 06-15575024.

Buggy. Vr.pr. € 40,-. Tel. 06-15575024.

Omafiets met LED-lamp voor en batterij achter. 
Vr.pr. € 65,-. Tel. 06-15575024.

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

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

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.

GEZOCHT: Ben jij de geschikte persoon om 
aerobic-lessen te geven? Dan ben ik op zoek 
naar jou. Tel. 06-17908458.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 uur per 
2 weken in Reusel. Bijvoorkeur op dinsdag of 
donderdag. Tel. 06-13734855.

VERLOREN: Garmin GPS Dacota 20, grijs-
rood, op maandag 7 juni op mountainbikeroute 
Eersel (blauw). Tel. 06-53597706.

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.

GRATIS AANGEBODEN: Weiland voor 
begrazing (schapen), geheel is afgerasterd, 
water is aanwezig, ongeveer 6000 m2 in Lage 
Mierde. Tel. 06-23809981.

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: (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

VERLOREN

 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

========================
Van Hees Timmerbedrijf
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

Bent u het rijden naar uw (merk)
dealer vanwege de afstand beu 
aan het geraken? Zoekt u een 

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

Wij voeren het onderhoud aan uw auto 
vakkundig en betaalbaar voor u uit! 
Mét behoud van 
fabrieksgaranti e! 
Ook voor uw leaseauto.

Kijk voor meer info op 
www.garagehuijbregts.nl 
of loop eens geheel 
vrijblijvend 
(wel corona-proof) 
bij ons binnen.

Op Weg

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!

Voor het complete airco onderhoud voor
alle auto’s en voertuigen 

Voor het complete airco onderhoud voor
alle auto’s en voertuigen 

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Gratis
Airco Controle

Mei t/m Juli

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497-336388 I www.aircoservicehein.nl

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL  •  T. 0497-641631  •  www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
 altijd 50 occasions op voorraad 
 van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

Renault Dealer & Dacia Service Partner
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Maandag 21 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 22 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Wout Maas (vw. verjaardag)

Woensdag 23 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Geboorte van 
H. Johannes de Doper
Donderdag 24 juni
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Rens Wouters

Vrijdag 25 juni
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Mien Hendrikx-Lavrijssen
- Corrie Roijmans-Gevers

13e Zondag door het Jaar
Zaterdag 26 juni
17.30 uur: Eucharistieviering
- Nel Michelbrink-Peijs
- Cees van Gisbergen

Zondag 27 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Annie van Dongen-Korse 
  (vw. verjaardag)
- Aad Martens
- Peter van Loon 
  (nms. buurtgenoten)
- Jan Castelijns
- Jan Verspaandonk
- Miet Kokken-Wouters
13.00 uur: doopviering Jessica Zielinski

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. 

-  Het Vormsel is in onze parochie op vrij-
dag 24 september om 19.00 uur. U kunt 
zich aanmelden via de link van de web-
site. Welkom!

Beste mensen,

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 al-
lemaal noodgedwongen veel moeten 
missen 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

Petrusklepel
Het was al lang geleden dat ik op een tan-
dem had gezeten, met iemand die niet kon 
fi etsen. Nu kreeg ik opnieuw een kans, toen 
ik van een parochiaan hoorde dat hij een 
tandem had. Een echte Gazelle van 40 jaar 
oud. We hadden afgesproken een stuk te 
gaan fi etsen. Ik kon op de dag zelf merken 
dat ik veranderd ben. Vroeger zou ik perse 
hebben willen sturen. Maar gezien mijn 
lengte dacht ik dat het leuker was om nu 
achterop te zitten. Dan konden we allebei 
veel zien. Wat je moet doen als je niet stuurt, 
is... niet sturen! Meegeven, niet krampach-
tig vasthouden, maar losjes meegaan. Net 
als wanneer je achterop een motor zit. Dan 
moet je mee hangen in de bochten. Goeie 
huwelijken zijn volgens mij huwelijken waar-
bij er één stuurt. Waarschijnlijk is dat meest-
al de vrouw. Of om de beurt. Hoe dan ook, 
als er twee willen sturen gaat het mis. Zeker 
wat huiselijke zaken betreft. Ik denk dat ik 
bij de huwelijksvoorbereiding in dit Jaar van 
het Huwelijk die tandem nog eens ga lenen. 
Voor de bruidsparen wel te verstaan. 

Pastoor Schilder

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

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,  Kerk  
                 Doopviering: Roos Schoofs

H. Aloïsius Gonzaga
Maandag 21 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Paulinus
Dinsdag 22 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 23 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
20.00 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Hoogfeest van de geboorte 
van St. Jan de Doper
Donderdag 24 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt
                 Gebedsdienst
19.00 uur: Hoogeloon, uitstelling van het 
                 H. Sacrament

Vrijdag 25 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Piet Buijtels (f)

HH. Apostelen Petrus 
en Paulus
Zaterdag 26 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

Zondag 27 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
Vanwege het patroonsfeest is er geen 
aparte Mis in Hapert en Netersel

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 26 en 27 juni)

Bladel zaterdag:
- Mariet Hoskens en familie
- Voor een zieke

Bladel zondag:
- Ter ere van het H. Hart van Jezus

Casteren:
- Dolf en Kee Teurlings-Wouters (f)

Hapert:
- Familie Driessen
- Bert Senders 
- Corrie Huiskens 
  (nms. dameskoor)
- Dina Lemmens 
  (nms. dameskoor)

Hoogeloon:
- Miet van de Vondevoort-Timmermans 
  (mdgt)

Netersel:
- Ter ere van het H. Hart van Jezus

Mededeling:
-  I.v.m. de aankomende vakantieperiode: 

geef uw misintentie ruim op tijd door. 
PC55 verschijnt niet in augustus.

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

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).

INFORMATIEF

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

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

21 JUNI

T/M

VRIJDAG 

25 JUNI

DANKBETUIGING

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor het warme 
medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van mijn 

lieve man, vader, opa en super opa 

Harrie Vissers 
✩ 02-08-1933                                     ✝ 04-06-2021

Daarom willen we op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, 
de vele bloemen en kaarten ons erg goed gedaan hebben en 

een grote steun voor ons zijn.

Speciale dank aan:

Dokter Morsink, de Zuidzorg, de nachtzusters, 
Ben van Limpt en Ine van de Sande van de uitvaartbegeleiding.

Jo Vissers-Michiels
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

VESSEM - Het gaat de goede kant op 
met onze samenleving en er worden 
steeds meer versoepelingen doorge-
voerd. Daarom zijn de deuren van de Ja-
cobushoeve weer geopend. Wel geldt er 
nog een beperkte openstelling voor drie 
dagen per week.

Onze openingstijden voor de komende pe-
riode 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 en donderdag van 
10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag 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 mét mandje voor 
iedere bezoeker en een beperkt aantal be-
zoekers.

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, Jan Smuldersstraat 4 in 
Vessem. U bent van harte welkom voor een 
bezoekje aan onze winkels, een kopje kof-
fi e met een praatje of een wandeling door 
onze prachtige tuin.

www.jacobushoeve.nl

Jacobushoeve weer geopend!
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jj

Ham
lappen

Oranje kip
schnitzels

Piri piri
kip reepjes

EK gehakt
ballen

Biefstuk 
reepjes

lappenlappenlappenlappenlappenlappenlappen

EK gehaktEK gehaktEK gehaktEK gehaktEK gehaktEK gehaktEK gehakt

500 gram € 4,99
schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels
100 gram € 1,19

Biefstuk Biefstuk Biefstuk Biefstuk Biefstuk 

500 gram € 4,49

100 gram € 1,79

kip reepjeskip reepjes
100 gram € 1,19

Gebraden Fricandeau

Gebraden gehakt

100 gram € 1,79
Gebraden Fricandeau

Gebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehakt

Gebraden Fricandeau
100 gram € 1,29

Gebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehakt

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 21JUNI  T/M ZATERDAG 26 JUNI

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel
013-504 49 04                                 www.hetstreekhuys.nl                           www.hetlandleven.com               0497 38 38 78 

                                                      

500 gram € 4,49€ 4,49€ 4,49€ 4,49

Runder
gehakt

WATERMELOEN CARPAIO

Super malse 
carpa�io, rucola,  
Parmez�nse k�s, 
zon tom�tjes, ui, 
pijnb�mpitjes en  

tru�el mayo. 

De gegrilde 
watermeloen 

klinkt vr�md,  
m�r is �k le�er 

op de �Q!

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 BladelHilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

reepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjes
100 gram € 1,79€ 1,79€ 1,79€ 1,79
Naturel/Gemarineerd

ballenballenballenballenballenballenballenballenballenballen

Gebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehakt

4+1
GRATIS Onze h�rlijk malse 

kipschnitzels. 
Nu met extra oranje 

pan�rm�l 
v�r het EK

ORANJE

CARPAIO salade!WATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOENWATERMELOEN CARPAIO
op de �Q!

EKEKEKEKEKEKEKEKTO¡ER!

ORANJE

EKEKEKEKEKEK

kip schnitzels!

v�r het EK
Nu per 100 gram € 1,19

NU EXTRA V¥RDELIGNU EXTRA V¥RDELIG

De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde De gegrilde 


