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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Hij is nog altijd de jongste 
circusdirecteur van Nederland. Eén van 
de weinige ook nog want het aantal 
circussen in ons land is op één hand 
te tellen. Na een jaar van afwezigheid 
– corona – staat Kevin van Geet met 
zijn Circus Harlekino van 20 t/m 22 juli 
in Bladel om jong en oud te laten genie-
ten van dressuur, acrobatiek en clowns. 
Hooggeëerd publiek, u bent welkom!

Investeren
Het was niet het beste jaar waar Kevin op 
terug kijkt. “Gauw vergeten en dóór”, is zijn 
instelling. “Ik heb de tijd gelukkig nuttig 

kunnen besteden door heel veel te doen 
aan de uitstraling van het circus. De wa-
gens zijn geschilderd, net als de hekjes; 
alles wat ik op kón knappen, is opgeknapt 
en nu kan ik er weer jaren tegen. De buiten-
kant van het circus is wat mij betreft net zo 
belangrijk als het programma. De show kan 
nog zo goed zijn, als je in een kapotte tent 
met gammele stoelen zit, is de beleving 
toch anders.” Kevin begon zeven jaar ge-
leden met niets. “Daar komt het op neer”, 
vertelt hij. “Ik had er zin in en dat was 
misschien het belangrijkste. Ik moest alles 
huren en heel veel investeren. Toen bij de 
allereerste show de lichten aangingen, had 
ik nog een tientje in mijn beurs, verder zat 
álles in het circus. Het heeft goed uitge-

pakt. Niet dat ik meteen scheppen geld ver-
diend heb maar ik kon er van leven, ik kon 
blijven investeren en ik kon bouwen aan 
mijn naamsbekendheid. De naam stond 
overigens al als een huis want die nam ik 
over van mijn opa, die zelf veertig jaar lang 
met dit circus rondgereisd heeft.”

Moderne tijd
In vrijwel niets lijkt het circus nog op wat 
het was toen de opa van Kevin het orga-
niseerde. “En tegelijk is het eigenlijk nog 
steeds hetzelfde”, lacht Kevin. “Er is een 
piste met zaagsel, er zijn dieren, een tent, 
artiesten, een spreekstalmeester, 
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Tien Tibetaanse 
Terriërs 
en een 
muzikale clown
Circus Harlekino van 
20-22 juli in Bladel; 
gevarieerde show met 
magie en verwondering
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Het was niet het beste jaar waar Kevin op terug kijkt. “Gauw vergeten en dóór”, is zijn instelling. “Ik heb de tijd gelukkig nuttig 
kunnen besteden door heel veel te doen aan de uitstraling van het circus. De wagens zijn geschilderd, net als de hekjes; alles wat ik 
op kón knappen, is opgeknapt en nu kan ik er weer jaren tegen. De buitenkant van het circus is wat mij betreft net zo belangrijk als 
het programma.”
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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

* OP=OP

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
25-06 tm 01-07-21

Zondag 27 juni open

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Geraniums
Hang of staand
Diverse kleuren
Zomerbloeier
1,99 per stuk

7,⁰⁰
5 voor

van 12:00
tot 17:00 uur

Frisdrankvoordeel Bladel 
bestaat 1 jaar!

En omdat te vieren krijg je bij 
elke 2 trays frisdrank 

een GRATIS thuistuintje*
Alleen op vr. 25, za. 26 & zo. 27 juni GRATIS

+

Frisdrankvoordeel Bladel 

+

Frisdrankvoordeel Bladel 

2 trays

KEMPENLAND

  WIST
     JE 
DAT...?

... het nijlpaard een 
van de agressiefste 
dieren in Afrika is? 

Nijlpaarden kunnen meer 
dan 3000 kilo wegen en 
zeer agressief zijn. 

Ze zijn 
verantwoordelijk 

voor rond de 200 doden 
per jaar.

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
Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel

Telefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Mobiele 
airco 

Whirlpool

30 m2  

€ 449,-

MOBIELE AIRCO

30 m2  

€€ 449,-

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Wij zoeken een 
Buitengewoon 
Ambtenaar van 
de Burgerlijke 
Stand (BABS). 
Als BABS sluit 
je huwelijken en 

registreer je partnerschappen. Je bege-
leidt de paren tijdens hun ceremonie en 
zorgt er op persoonlijke wijze voor dat 
het een onvergetelijke dag wordt.

Is dat iets voor jou of ken je iemand in je 
omgeving met een passend profi el? Kijk 
op www.eersel.nl/ja-ik-wil voor de volle-

dige vacaturetekst of solliciteer direct via 
vacatures.werkeninzuidoostbrabant.nl.

Ja, ik wil!

HAPERT - Het Kempisch Ondernemings-
platform (KOP) start binnenkort samen 
met maakindustrie-platform Tech2B een 
initiatief om digitalisering in de Kempi-
sche maakindustrie te versterken. 

Namens het KOP legt Stefan Slenders 
uit wat de samenwerking met Tech2B in-
houdt: “Binnen de maakindustrie wordt 
digitalisering steeds belangrijker, bedrijven 
die daar niet in meegaan zullen ongetwij-
feld verdwijnen. We hebben als Kempisch 
Ondernemers Platform daarom samen met 
Tech2B een plan opgesteld om dit proces 
van digitalisering in de regio te versnellen.”

Voor Paul Wouters van Tech2B was de 
samenwerking heel logisch: “Tech2B is in 
de Kempen ontstaan, het eerste concept 
is daar bedacht. Er was al wel wat kennis-
uitwisseling in de Kempische maakindus-
trie, maar met ons platform willen we dat 
nog verder versterken en digitaliseren. De 
maakbedrijven in de Kempen kennen el-
kaar ook nog niet goed genoeg, ze steken 
te snel de grens van de regio over omdat 
ze denken dat het buiten beter is.”

Thema innovatiekracht
Het KOP onderscheidt vijf centrale thema’s 
in haar aanpak, één daarvan is innovatie. 
Stefan legt de relatie met dit initiatief uit: 
“Begin 2020 hebben we onderzoek laten 
verrichten naar de innovatiekracht van de 
maakindustrie in de Kempen, digitalisering 
bleek een aandachtspunt. Dat is door co-
rona natuurlijk nog verder versneld, vanuit 
de Metropoolregio Eindhoven (MRE) kwa-
men middelen vrij om de negatieve gevol-
gen van de coronacrisis in de omgeving te 
dempen. Eén daarvan was gericht op digi-
talisering, daar hadden we ideeën over en 
dus hebben we samen een plan gemaakt 
en ingediend. Dat is goed ontvangen.”

Tech2B ziet het als een mooie stap voor 
de regionale maakindustrie, er waren al 
plannen om het netwerk binnen de Kem-
pen volledig open te stellen. Paul legt uit: 
“Straks kun je binnen de regio makkelijker 
zoeken en vinden en zal de onderlinge, 
regionale samenwerking versterkt worden. 
De eigenaren van MKB-bedrijven zijn vaak 
vakmensen die liever met machines bezig 
zijn dan met computers, dus die moet je 
stap voor stap begeleiden in deze digitale 
transitie. Niet te snel en laagdrempelig, een 
beetje zoals LinkedIn werkt.”

Juiste moment
Door corona is dit het juiste moment voor 
hun digitaliseringsplan, volgens Stefan en 
Paul: “Het sentiment omtrent digitalise-
ren is omgeslagen. Thuiswerken, online 
bestellen, het draagt allemaal bij aan een 
positieve beeldvorming omtrent digitalise-
ring. We zien bij kleinere MKB-bedrijven, 
grofweg 5 tot 50 medewerkers, dat digi-
talisering niet altijd de prioriteit krijgt die 
het zou moeten krijgen. Bedrijven met een 
grote capaciteit en voldoende fi nanciële 
middelen kunnen redelijk snel meegaan 
in de digitalisering die nodig is om te blij-
ven innoveren. Uit onderzoek van Tech2B 
blijkt dat (kleine) toeleverende bedrijven 
binnen de maakindustrie deze slagkracht 
nog niet of in mindere maten bezitten. 
Bedrijven onder de 10 medewerkers blij-
ven vaak achter op het gebied van digi-
talisering en kunnen daardoor moeilijker 
het hoofd bieden aan ontwikkelingen als 
kortere doorlooptijden, security en kleine-
re series. In de Kempen gaat het hier in 
eerste instantie om 236 bedrijven, grof-
weg 60% van alle maakbedrijven. Dat zijn 
behoorlijke aantallen, en we zijn blij om 
juist nu met al deze bedrijven de uitdaging 
omtrent digitalisering aan te gaan en de 
positie van de regio te versterken.”

KOP en Tech2B starten digitaliseringsplan 
voor Kempische maakindustrie
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lichten en muziek. En er is sfeer. Wat er 
– gelukkig – niet meer is, is zeven dagen 
per week op een andere locatie optreden. 

Na de laatste show afbreken en meteen 
met de opbouw in een andere stad be-
ginnen om meteen weer op te treden. Als 
er iets simpels tussenkwam als een lekke 
band, was heel het schema in de war en 
stond de volgende show op losse schroe-
ven. Ik snap serieus niet hoe hij het zo lang 
volgehouden heeft. Respect. Ik kies voor 
een andere manier van werken. Ik blijf lan-
ger op één plek en neem tussendoor een 
paar dagen rust. Er is ook tijd nodig om pr 
op te zetten en te netwerken. Ik doe alles 
in principe in mijn eentje, dan moet je keu-
zes maken. Deze manier bevalt me prima. 
Als ik moet kiezen tussen het kantoorwerk, 
dat er bij hoort, en het sjouwen en bouwen, 
dan kies ik voor het laatste. Maar goed, de 
afwisseling is wat het zo ontzettend leuk 
maakt. Dat ik management heb gestu-
deerd, komt goed van pas, al is de richting 
waarin ik studeerde niet echt aanvullend 
voor het circusvak. Tuin en landschaps-
management ligt een stukje van de circus-
wereld af, zal ik maar zeggen.”

Uitstraling
Voor elke tournee regelt Kevin de artiesten. 
“Ik ken heel veel acts en ben streng in mijn 
selectie”, legt hij uit. “Er moet variatie in de 
show zitten, er móeten dieren zijn, er moet 
gelachen worden én de artiesten moeten 
uitstralen dat ze het leuk vinden om op te 
treden. Ik herinner me een acrobatiek-act 
die ik ergens zag. Stééngoed maar de 
artiesten lachten niet één keer, ook niet 
toen ze na afl oop het publiek groetten. Dan 
is het al klaar, wat mij betreft. Contact met 
publiek is belangrijk en je moet als artiest 
laten zien dat je hen waardeert. Het kan 
door corona nu even niet maar ik vind het 
belangrijk dat de artiesten na afl oop con-
tact maken met het publiek. Een kind weet 
als volwassene nog steeds dat hij een high 
fi ve heeft gehad van de clown of de circus-
directeur. Dat hoort bij de magie van het 
circus; het is een andere wereld.”

Bladel
Van 20 tot en met 22 juli staat Circus 
Harlekino op het terrein van De Smagten-
bocht. “Een ideale locatie in mijn ‘home-
town’”, vindt Kevin. “Het is een bewus-
te keuze om mijn nieuwe tour in Bladel 
te beginnen. Sowieso is het twintig jaar 
geleden dat er een circus was in Bladel en 
ik geloof dat iedereen toe is aan een beetje 
vermaak. Althans, dat concludeer ik voor-
zichtig uit de voorverkoop. Die gaat echt 
hard. Heel fi jn want dat betekent straks een 
volle tent. Omdat ik niet precies weet wat 
de toekomst brengt, hou ik de coronavoor-
schriften nog even aan. Dus: geen pauze, 

anderhalve meter afstand en alleen gezin-
nen bij elkaar. Samen met het publiek en de 
artiesten gaan we er een prachtige show 
van maken. We hebben een act met tien 
Tibetaanse terriërs, geiten, een muzikale 
clown, een komische trampoline-act, jon-
gleurs, acrobaten en nog heel veel meer. 
Een heel gevarieerd programma met live 
muziek en de beste artiesten. Wie zeker 
wil zijn van een plaatsje bij één van de vijf 
shows in Bladel, kan reserveren via de 
onderstaande website. Eén tip: kom zoveel 
mogelijk met de fi ets of te voet.”

www.circusharlekino.nl
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AMUSEMENT

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZA 3 JULI

POMPOENPIT 
BROOD

Van € 3,10   

Nu voor € 2,75
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Ik ben bevriend met een vrouw die 
mij vertelde dat er bij haar thuis in de  
oorlog onderduikers in het kippenhok 
hadden gezeten, waaronder ene X. Ze 
wist het honderd procent zeker dus ik 
zette het op schrift en liet het drukken en 
daar staat het nu, voor de eeuwigheid, in 
tweehonderdvijftigvoud. 

Verkeerdelijk, Godbetert!

Toen namelijk de zoon van X (X’)  
onlangs bij mij kwam informeren of ik 
iets wist over zijn vader, wiens spoor 
hij was kwijtgeraakt in 1943 (het spoor 
in 1943, niet hij het spoor, al doende, in 
‘43) en ik hem met enige trots verwees  
naar mijn gedrukt, deelde dezelfde  
mevrouw mij mee, dat ze nog eens had 
nagevraagd bij haar twaalf jaar oudere 
en in ’43 twaalf jaar oude zus. En wat 
bleek? Die herinnerde zich kippenhok 
noch onderduikers. Ik had al zo mijn  
twijfels over het geheugen van mijn 
vriendin en nu dus helemaal.

Mijn eigen geheugen vertrouw ik allang 
niet meer. Er leeft onder ons een vrouw 
van wie ik mijn gehele volwassen leven  
heb gedacht dat ze Ellie heette. In  
werkelijkheid heet ze Harriët. Ik snap 

het wel, ik zal wel ooit verliefd op ‘r zijn  
geweest en gedacht hebben dat ik liever  
verliefd was op een Ellie dan op een  
Harriët. Harriët is zo degelijk. Ik heb  
familie die Harriët heet. Familie, wer-
kelijkheid, degelijkheid, het zijn dingen 
die je er niet goed bij kunt hebben als je  
verliefd bent. Harriët is getrouwd, Ellie 
zou dat nooit gedaan hebben.

Met úw geheugen heb ik het intussen 
ook gehad. Als u mij vertelt over gisteren  
wil ik u nog wel geloven. Begint u 
over eergisteren dan bent u mij kwijt.  
Laat staan als u begint over vroeger. Wat 
u nogal eens doet. Ik schijn een wan-
delende invitatie te zijn om te beginnen 
over vroeger. U schat mij ook steevast 
ouder dan ik in werkelijkheid ben. Dat 
moet ook maar eens afgelopen zijn.

Niet dat ik denk dat u zit te liegen als 
u mij deelgenoot maakt van uw herin-
neringen. Nee, liegen is het niet, het is 
iets dat me verwant lijkt aan fantaseren.  
En dat pleit voor u! Blijven doen hoor! 
Leve de verbeelding! Alleen niet denken 
dat uw spinsels iets te maken hebben  
met de reëel geëxisteerd hebbende  
realiteit, zoals de Oost-Duitser die placht 
te noemen.

Het verleden zoals u het zich herinnert 
is een construct van uw brein, niet meer 
dan een haffeltje fantasieën dat u moet 
helpen pap te maken ván en grip te  
houden óp de complexe realiteit. 

Uw verleden is uw dwaallicht, 
uw kostbaarste bezit.

Huig

Harriët

column

*
Lengtes
200cm
210cm
220cm 
Breedtes
90cm
140cm
160cm
180cm
Stoffen
Div. soorten + 
leather-look 
Kleuren
Diverse
Garantie
1 jaar

Lengtes

Breedtes

+ 2 gratis 
kussens 
t.w.v. 49,95 p.st

PALERMO
Boxspring*

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1499

TV LIFT
normaal 899,-

699

+ 2 gratis 
kussens 
t.w.v. 49,95 p.s

ALICANTE
Boxspring*

incl. pocketmatras
180x200 cm

999

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies-meubelen.nl

t.w.v. 49,95 p.s

BJORN
Boxspring*

incl. Bonel matras
140x200, 160x200 
180x200cm. Vanaf

569
+ 2 gratis 
kussens 

t.w.v. 49,95 p.st

(hoek)bank
In diverse maten /
 kleuren /stoffen. 

Elektrisch 
verstelbaar optio-

neel.
vanaf

599
Belmonte 

Bank**
2 maten

vanaf

495
Belmonte 

Stoel**
ook met 

armleuning
vanaf

149
Mango 

tafel ovaal

200x100 599 
220x110 699
250x120 799Tevens div. houtsoorten / 

maten uit voorraad leverbaar

Shop
online

Ook op 
afspraak!Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies-meubelen.nl

Shop
online

Ook op 
afspraak!

Splash
Stoel 

in 4 kleuren

79
Nectar
Stoel**

159,- 

129

Bari
Stoel**

69
**

69

Bristol
Stoel**

59

Barossa
Stoel**

69

Paris 
Draaifauteuils**

299,- 

239

**
In 3 kleuren 

leverbaar

t.w.v. 500,-

nu 250

INTERIEUR
ADVIES

200x100 

220x110 

Mango tafel 
rond 

ø130cm 399
ø150cm 499

Diana
Stoel**

119 

89

IN- EN UITSTAP
VERLICHTING 

129,- 69,-

Noah 
Kast 

breedte 190cm

nu 1299

Avond Wandel Driedaagse in Vessem
VESSEM - Op woensdag 30 juni, donderdag 1 en vrijdag 2 juli zal door de Korf-
balvereniging Vessem de Avond Wandel Driedaagse worden georganiseerd. We 
hebben mooie wandelroutes uitgezet om individueel of, in overeenstemming 
met de coronavoorschriften, in kleine groepjes te wandelen.

De afstanden zijn 5 en 10 km. Jeugdigen van 12 jaar en jonger kunnen alleen onder 
begeleiding van een volwassene deelnemen. Op vrijdag 2 juli zal om 20.30 uur de 
herinneringsmedailles en de diverse prijzen worden uitgereikt. U moet minstens 2 van 
de 3 dagen meewandelen om in aanmerking te komen voor een medaille. Aansluitend 
is er dan gelegenheid om gezellig nog wat te drinken.

Starttijden: 
- Tussen 18.00 en 19.00 uur bij Gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem. 
- Sluitingstijd: 21.30 uur. 
- Inschrijfgeld: €4,00 p.p. 1 dag meelopen dan betaalt u € 2,00.

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

EERSEL - Op vrijdagavond 2 juli is er 
weer theater in De Muzenval en wat 
voor theater! Als je dacht dat Leon van 
der Zanden gestopt was, dan heb je het 
mis. Hij keert terug en deze keer als 
coach van één van de aanstormende 
talenten van de Nederlandse comedy-
wereld. In de Open Try-out coacht hij 
comédian Gerrie Smits live voor publiek. 
Als toeschouwer krijg je zo een kijkje in 
de keuken van hoe een theatervoorstel-
ling wordt ontwikkeld.

Gerrie Smits is een Brabander in hart en 
stembanden. Al vele jaren is hij door het 
hele land te zien op de diverse comedy-
podia. Een verhalenverteller en filosoof die 
binnen no time de gunfactor van de zaal 
te pakken heeft. Als comédian geeft Gerrie 
je het gevoel dat je ontspannen achterover 
kunt leunen maar ook op het puntje van je 
stoel wilt zitten.

Gerrie is momenteel aan het schrijven aan 
zijn nieuwe avondvullende show, samen 
met Leon. In deze masterclass zal Gerrie 
een aantal van die nieuwe stukken voor het 
eerst voor publiek gaan spelen. Gedurende 
het optreden onderbreekt Leon Gerrie om 
hem feedback te geven of vraagt hij b.v. om 
het juist helemaal anders te doen. Hij werkt 
hierin samen met het publiek. Misschien 
ben je zo wel getuige van de geboorte van 
een hilarische grap, of juist van een enorm 
krachtig en kwetsbaar verhaal. Leon weet 
met al zijn ervaring en feilloze intuïtie een 
artiest weer terug te brengen bij zichzelf en 
bij de kern van hun boodschap. Een inspi-
rerende avond vol met alles wat theater zo 
mooi maakt!

Kaarten zijn à 16,- (inclusief een kopje kof-
fie of thee) verkrijgbaar via 

www.muzenval.nl

Theatervoorstelling van Leon van 
der Zanden in De Muzenval
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‘Geld uit de stenen halen’
Zelf bepalen wat je met de overwaarde van je huis doet
HAPERT – Heeft u een eigen woning én 
de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt? 
En is de waarde van uw huis hoger dan 
de hypotheek die er (wellicht) nog op 
zit? Dan heeft u overwaarde. U bezit een 
flink vermogen, maar dit geld zit wel vast 
in uw woning. Hypotheekadviseur Erik 
Schippers van Lamers & Van de Wijdeven  
in Hapert legt uit hoe u die overwaarde 
kunt verzilveren. ‘Zodat u nú, én in de 
toekomst, nog leuke dingen kunt doen.’

Erik Schippers (60) werkte jarenlang als  
hypotheekadviseur/financieel adviseur bij  
een grote bank in de regio Oisterwijk.  
Dezelfde rol vervult hij nu alweer vijf jaar bij 
Lamers & Van de Wijdeven: “Ik vind het in-
teressant om bij een tussenpersoon te wer-
ken, omdat je dan per situatie kunt bekij-
ken welke hypotheek het beste bij de klant 
past. We werken onafhankelijk en kunnen 
bij heel veel geldverstrekkers terecht.”

Relatieonderhoud
De taken tussen de vier hypotheekadvi-
seurs Jan, Martijn, Gerard en Erik zijn in 
Hapert goed verdeeld. Erik houdt zich, in 
het vorig jaar totaal gerenoveerde kantoor,  
vooral bezig met relatieonderhoud en de 
oversluitmarkt: “Het is belangrijk dat er  
regelmatig contact is met onze relaties om 
de lopende hypotheek weer eens onder de 
loep te nemen. Klanten stellen het op prijs 
als ze door mijn collega Karinda of Jolanda 
van de binnendienst gebeld worden voor 
een onderhoudsgesprek. Zeker met de hui-
dige historisch lage rente, in combinatie met 
de eveneens historisch hoge marktwaardes 
van de woningen,  levert dat in veel situaties 
ook nog eens financieel voordeel op. Fijn 
toch om mensen blij te mogen maken met 
een lage hypotheeklast. Zeker als die dan 
ook weer voor lange tijd vaststaat.”

Levenslang een 
lage maandlast

Ook de Kempische senioren krijgen bij het 
advieskantoor met ruim 3.000 relaties in 
Hapert en omstreken speciale aandacht: 
“Oudere mensen hebben vaak een forse 
overwaarde op hun woning en vragen ons 
dan wat ze daar mee kunnen. Er zijn ver-
schillende manieren om ‘je huis op te eten’, 
dat vergt altijd maatwerk. De onlangs ge-
introduceerde Levensrente hypotheek van 
ASR, éxclusief voor AOW-ers, is een heel 
populaire hypotheekvorm, die eenvoudig 
in elkaar steekt. Het is een aflossingsvrije  
hypotheek zonder einddatum, waarbij je  

alleen maar rente betaalt. Aflossen mag wel 
maar het hoeft niet. Het rentepercentage 
staat levenslang vast, momenteel 1,6%, dus 
ook de maandlast staat levenslang vast.”

Rekenvoorbeeld
Met de ASR Levensrente hypotheek heeft 
u nooit meer zorgen over de rente of de 
naderende einddatum van uw lening. U 
houdt dezelfde vaste lage lasten zolang u 
leeft en in uw huis woont. Natuurlijk wordt 
er gekeken naar het inkomen en de waar-
de van de woning. U kunt met deze hypo-
theekvorm nooit meer lenen dan de helft 
van de waarde van de woning. Stel dat 
u een woning met een marktwaarde van  
€ 300.000 en alleen een AOW-inkomen heeft. 
Dan kunt u (normaal gesproken) maximaal  
€ 150.000 lenen. Erik licht toe: “Dat lijkt veel, 
€ 150.000 lenen, maar met de huidige lage 
rente van 1,6% betaal je dan slechts € 200 
per maand. Als je huis méér waard is dan 
de drie ton in dit voorbeeld, kun je meest-
al ook meer lenen. Zeker als je ook nog 
aanvullend pensioen hebt. In deze tijd met 
een groeiende behoefte van senioren voor 
consumptieve opnames, biedt deze hypo-
theekvorm vaak een goede oplossing voor 
senioren. De ASR Levensrente Hypotheek  
kan overigens ook gebruikt worden om  
alleen maar de bestaande hypotheek over te 
sluiten en de kosten mee te financieren.”

Optimaal genieten 
Natuurlijk, geld lenen kost altijd geld: “Veel 
mensen in De Kempen zijn opgevoed met 
aflossen op hun hypotheek en daar is ook 
niks mis mee. Senioren moeten er vooral 
een goed gevoel bij hebben als ze deze 
hypotheek af willen sluiten. Anders moeten 
ze er niet aan beginnen. Het is juist de be-
doeling dat ze gaan genieten van de over-
waarde op hun woning, die na het afsluiten 
van de hypotheek op hun spaarrekening 
wordt gestort. Mensen mogen zelf bepa-
len wat ze daarmee gaan doen. De woning 
renoveren of aanpassen bijvoorbeeld maar 
een camper kopen of schenken aan de kin-
deren mag ook. Optimaal genieten, lekker 
blijven wonen én een lage maandlast, dat 
is eigenlijk de kern van het verhaal.”

Achter de schermen 
De twee hypotheekondersteuners Karinda 
en Jolanda zijn de stille krachten  achter de 
schermen bij Lamers & Van de Wijdeven. 
Beiden beschikken over jarenlange ervaring 
in de branche en zetten zich tot het uiterste 
in om het administratieve proces rondom 

een hypotheekaanvraag optimaal te laten 
verlopen. Karinda en Jolanda: “Wij zien het 
iedere dag weer als een uitdaging om onze 
klanten in een wirwar van regels en voorwaar-
den blij te kunnen maken met hun nieuwe  
hypotheek. Dat vergt vaak wat tijd, maar  
uiteindelijk komt alles goed. De klant wordt 

bij ons op handen gedragen en met ons 
complete team doen we er alles aan om aan 
de wensen van onze klanten te voldoen.”

Oude Provincialeweg 54A Hapert 
Telefoon 0497-684050

www.lamersenvandewijdeven.nl

Het hypotheekteam van Lamers & Van de Wijdeven: v.l.n.r Karinda Oosterbos, Martijn 
Maas, Jan van de Wijdeven, Jolanda van Baast en Erik Schippers. Hypotheekadviseur 
Gerard van Dijsseldonk ontbreekt op de foto. Fotografie: Imca van de Weem.

In het kort:
•  Het Hapertse verzekerings- en hypotheekkantoor Lamers & Van de Wijdeven  

bestaat dit jaar 25 jaar.
•  Dit jubileumjaar wil Lamers & Van de Wijdeven de lezers van PC55 graag een kijkje 

in de keuken gunnen door iedere maand een artikel met foto’s over hun kantoor te 
plaatsen.

•  Het volgende verhaal zal gaan over uw particuliere verzekeringspakket, waar moet 
u op letten en kan het wellicht goedkoper?

•  Wilt u nu al een vrijblijvend en kosteloos gesprek met één van de adviseurs, bel dan 
0497-684050 voor het maken van een afspraak.

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

GELD EN WONEN
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HAPERT - Voetbalver-
eniging Hapert, uitko-
mend in de derde klasse 
KNVB, is op zoek naar 
een verzorger(ster) die 
op wedstrijddagen en 
eventueel trainingsavon-
den beschikbaar is om 
de spelers 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

Gezocht:
Verzorger(ster) voor 
selectie vv Hapert 1

  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

     Tel: 0612486401 Met rolstoel, bellen
     E-mail: castersvervoer@casteren.net
     Meer informatie:   www.casteren.net

KEMPEN - De maakindustrie in de 
Kempen en de rest van de Brainport 
Regio biedt mbo-studenten in een groot 
aantal technische opleidingen na afron-
ding van de opleiding werkzekerheid bij 
een van de aangesloten bedrijven. 

Dit is het antwoord van het samenwer-
kingsverband van de maakindustrie op 
het nijpend tekort aan vakmensen dat in 
de regio is ontstaan. Het aantal studenten 
in technische opleidingen, als frezen, 
mechatronica en constructie, kan het 
aantal vacatures de komende jaren niet 
opvangen. Het tekort zal tot ongekende 
hoogten oplopen, als niet meer jongeren 
voor een technische mbo-studie kiezen. 
Dat stelt Brainport Industries op basis van 
informatie die ze verzameld heeft.

Verschillende onderzoeken geven aan 
dat er op dit moment al een groot tekort 
aan vakmensen is. Zo schat Techniek 
Nederland, de vertegenwoordiger van 
bedrijven in de installatiebranche, het 
bestaande tekort in Nederland op 20.000 
arbeidsplaatsen. Het totaal openstaande 
technische vacatures bedroeg in het 
derde kwartaal van het afgelopen jaar 
56.300. 

Omdat er relatief veel maakindustrie in 
Oost-Brabant is, zijn (relatief) veel van die 
vacatures in Brainport Regio Eindhoven. 
Medio mei waren er 150 vacatures voor 
verspaners en slechts 15 aanmeldingen 

voor BBL-opleidingen (vier dagen per week 
werken, een dag naar school).

John Blankendaal, directeur van Brainport 
Industries, benadrukt dat er in de Brainport 
Regio een grote behoefte aan mbo’ers is. 
“Ongeveer 70 procent van mensen die in 
de maakindustrie werken, heeft een mid-
delbare beroepsopleiding. Wij leggen het 
accent daarom op vakmanschap en goed 
opgeleide vakmannen en -vrouwen.”

Brainport Industries heeft samen met Sum-
ma College, ROC Ter Aa en aangesloten 
bedrijven Brainport Industries Campus op-
gericht voor innoverend techniekonderwijs. 
Studenten worden op basis van de laatste 
technieken opgeleid voor een carrière in 
het bedrijfsleven. Bijna iedereen die een 
BBL-opleiding begint, kan aan de slag bij 
een van de aangesloten bedrijven.

Uit recente cijfers blijkt echter dat de aan-
meldingen voor enkele technische oplei-
dingen, zoals mechatronica, verspanen en 
lassen, minder zijn. “Deze opleidingen zijn 
de afgelopen twee jaar steeds iets geste-
gen”, zegt directeur Saartje Janssen van 
Summa Techniek. Het huidig tekort heeft 
volgens haar verschillende oorzaken. “Zo 
kiezen studenten in het vmbo ook minder 
voor een technisch profi el. Daarnaast mag 
duidelijk zijn dat dit niet alleen een zaak is 
van het onderwijs. Aandacht en inspanning 
om het tekort aan te pakken, is een zaak 
van de hele sector.”

Bedrijven in de Kempen voelen 
tekort aan vakmensen
Baan voor studenten bij deel technische opleidingen 
in Brainport Regio

Programma
60 jaar muziek in de Kempen

4 juli
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag  4 juli een lezing over Rock & 
Roll in de jaren ’60. Harrie van Lierop haalt herinneringen op, met livemuziek van The 
Mississippi Delta Brothers.

Het museum is geopend vanaf 13.00 uur, er is gelegenheid de expositie te bekijken; 
om 14.00 uur start de lezing. Meer info treft u aan op onderstaande website: 

11 juli
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag  11 juli een lezing met live-
muziek over het spelen in een band door Lowie Seuntjens en Albert van Boekel. 
Daarna speelt Wasserij Steensel met Piet Hakkens, Theo van Dooren en Albert van 
Boekel.

Het museum is geopend vanaf 13.00 uur, er is gelegenheid de expositie te bekijken; 
om 14.00 uur start de voorstelling. Meer info treft u aan op onderstaande website:

www.achtzaligheden.nl

SPECIAALZAAK IN FIETSKLEDING EN ACCESSOIRES

NIEUWSTRAAT, EERSEL . 0479 74 55 63 . INFO@BIKEFASHION.NL

WWW.BIKEFASHION.NL . VOLG ONS . . SEE YOU SOON!

tijdloze en trendy collecties
voor mannen en vrouwen

BIJ ONS IN DE SPECIAALZAAK

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen
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Wel of geen zwembad 
in Bladel???

BLADEL - Een 
gloednieuw bin-
n e n z w e m b a d 
met extra func-
ties als fitness, 
fysiotherapie en 
een kinderop-
vang, gelegen 
aan een ruime 
waterpartij met 
strand en horeca  
en dat alles in 

het gebied Egyptische Poort in Bladel. 
De gemeenteraad kan zich op 8 juli uit-
spreken of de raad akkoord gaat met 
het toevoegen van deze ontwikkeling op 
de Egyptische Poort waarna het college 
en initiatiefnemers verder kunnen met 
uitwerken.

Bladel Transparant is in 2005 opgericht met 
als een van de belangrijkste doelstelling 
het openhouden van openluchtzwembad 
‘De Smagtenbocht’. Ikzelf was destijds 10 
jaar oud toen ik kennismaakte met de partij 
Bladel Transparant. Mijn toenmalige basis- 
schoollerares was lid en liet mij kennis- 
maken met politiek. Helaas is in 2007 het 
buitenbad definitief gesloten. Sindsdien 
zijn er door de Bladelse politiek meerdere 

pogingen gedaan om een nieuw project 
te ontwikkelen op de Egyptische Poort.  
Helaas al bijna 15 jaar zonder resultaat.

De afgelopen periode werkte onze wethou-
der Davy Jansen hard aan een nieuw plan. 
Daarbij moeten sport en recreatie centraal 
staan en moet een zwemvijver het leed van 
het gesloten/verdwenen buitenbad doen 
vergeten. Ook zouden er nog passende 
woningen gebouwd moeten worden om het 
project kostenneutraal te maken. Dit uitge-
werkte project zal eind dit jaar besproken 
worden in de gemeenteraad. Maar onder-
tussen hebben een aantal lokale onderne-
mers een mooi deel van het plan uitgewerkt. 

Zo is vanuit het eerder vastgestelde mas-
terplan nu een plan ontstaan waarbij een 
gloednieuw gebouw wordt neergezet met 
daarin een sportruimte, fysiotherapie, kinder- 
opvang, horecagelegenheid en als belang-
rijkste een gloednieuw binnenzwembad. 
Het is een Gezondheidsvoorziening Egyp-
tische Poort waarin allerlei onderdelen sa-
menkomen: van zorg tot recreëren. Iedereen 
in de gemeente Bladel weet dat het huidige 
binnenbad hard aan vervanging toe is. Het 
nieuwe gebouw moet 12 miljoen euro gaan 
kosten. Daarbij staat de gemeente garant 

voor de 12 miljoen, maar wordt dit geld in 
40 jaar betaald door de ondernemers die in 
het pand zitten die daarover marktconforme 
huur betalen. De enige kosten voor de ge-
meente is een subsidie van 2 ton per jaar. 
Die 2 ton wordt puur en alleen uitgegeven 
aan het draaiend houden van het zwembad. 
Helaas is het in de huidige tijd niet mogelijk 
een zwembad te exploiteren zonder daar als 
gemeente subsidie voor uit te geven, anders 
worden de toegangskaarten veel te duur.

De keuze voor iedere politieke partij is sim-
pel. Willen we wel of geen zwembad in de 
gemeente Bladel? Vinden we zwemonder-
wijs wel of niet belangrijk? En vinden wij 
dat dit 2 ton per jaar mag kosten? In de 
commissie grondgebied waarin dit plan is 
besproken, is Bladel Transparant tot nu 
toe de enige partij die zich hierover positief 
durft uit te spreken. 

Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen 
zwemonderwijs blijven krijgen in Bladel, 
maar het gaat ons niet alleen om zwemon-
derwijs. Want het zwembad is voor alle 
mensen, van 0 tot en met 130 jaar. Van baby- 
zwemmen tot reuma zwemmen en van  
kinderfeestjes tot zwemmen met bewoners 
van het verzorgingstehuis. 

Het verbaasde BT dan ook dat er geen 
enkele partij in de commissie grondge-
bied zich positief uitsprak. Want als we ‘ja’ 
zeggen, is er nog niets definitief aangezien 
het om een principebesluit gaat. En dat 
wil zeggen dat als we ‘ja’ zeggen, dit plan 
enkel kan worden toegevoegd aan het to-
tale uitgewerkte project van de Egyptische 
Poort. Dan kunnen de ondernemers onder-
tussen alles uitwerken en kunnen we eind 
dit jaar het hele gebied beoordelen. 

BT ziet de nut en de noodzaak van dit  
initiatief en wij zullen ons 200% inzetten 
om het te laten slagen. En dan zien we 
het totale uitgewerkte project eind dit jaar 
graag tegemoet. Onze gemeenschap heeft 
tenslotte recht op een mooi binnenzwem-
bad en bovenal een heerlijke zwemvijver. 
Zodat we weer kunnen genieten van een 
verkoelende duik, daar waar het bijna 15 
jaar geleden eindigde.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft 
over dit stuk. Bel, app of mail gerust!

Niek Panjoel
Raadslid Bladel Transparant
0647291183 / n.panjoel@bladel.nl

 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...

ZONDAG
OPEN
WWW.BLADELCENTRUM.NL

27 JUNI / 13:00-17:00

ZONDAGZONDAGZONDAGZONDAGZONDAG
LET OP!

VOLG DE RIVMRICHTLIJNEN!LOOP RECHTSEN HOUD 1,5M
AFSTAND

INFORMATIEF De Egyptische Poort in Bladel: Aan een nieuw te creëren waterplas komt het nieuwe binnenzwembad met horeca. ©️ Bouwbedrijf Vaessen.
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www.woon-trend.nl

Kerkstraat 47  • 5527 EE Hapert 
Tel. 0497-745557

Geef uw 
trap een 
nieuwe 

uitstraling!

Trap zonder zijkanten € 399,-
Trap met zijkanten     € 499,-
Openingstijden: ma. gesloten
di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 uur

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!

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

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
IN JULIIN JULI
ma. t/m vr. van 9-13 uur ma. t/m vr. van 9-13 uur 
za. van 9-16 uurza. van 9-16 uur

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

Like ons op Facebook

IN DE KERN

KEMPEN - Stichting 
Leergeld Veldhoven 
en De Kempen is 
jarig en voelt zich 
trots. Heel trots! 
Want de afgelopen 
vijftien jaar heeft 

Leergeld al duizenden kinderen mogen 
helpen. Ervoor kunnen zorgen dat ook 
zij, ondanks geldproblemen thuis, toch 
mee konden op schoolreisje, konden 
sporten bij een club of toneelles konden 
volgen.

En dat is dan ook precies waarom Leergeld 
op aarde is: om te bereiken dat alle kinde-
ren kunnen meedoen in de samenleving. 
Hoe Leergeld in onze regio is ontstaan? 
“Oud-burgemeester Cox van Veldhoven 
schaarde bij zijn afscheid in 2006 onder 
het motto ‘geen cadeau’s maar geld voor 
Leergeld’ een aanzienlijk bedrag bijeen; 
startkapitaal voor de oprichting van een 
stichting, die kinderen in armoede onder-
steunt”, zegt Frans Heutinck, sinds 2009 
coördinator bij Leergeld. “Oud-wethouder 
en eerste voorzitter Mieke van Lisdonk 
ging de nobele uitdaging aan en op 11 april 
2006 was Stichting Leergeld Veldhoven 
een feit.”

Ongeveer tegelijkertijd wilde Tom Ver-
spaandonk, bestuurslid bij Leergeld, ook 
iets voor kansarme kinderen in de Kempen 
doen. “Ik kom uit een sigarenmakersgezin, 
we hadden het niet breed. Mijn studie had 
ik te danken aan ooms en tantes. Niet elk 
kind heeft dat geluk. Daar wilde ik iets mee. 
Leergeld Nederland wees mij op de ont-
wikkelingen in Veldhoven. Ik belde ze en zo 
ontstond Leergeld Veldhoven en De Kem-
pen. Mede dankzij de grote betrokkenheid 
van grote en kleine lokale sponsoren/dona-
teurs vieren wij nu ons 15-jarig jubileum!”

Aanvankelijk was Leergeld er alleen voor 
kinderen van uitkeringsgerechtigden. “Dat 
hebben we losgelaten”, zegt Heutinck. “Er 
zijn natuurlijk veel meer kinderen die door 
fi nanciële problemen niet kunnen mee-
doen. Niet sporten, niet meedoen met de 
leuke dingen op school... Terwijl dat zó be-
langrijk is. Hun ouders werken wel, maar 
het inkomen is (tijdelijk) te laag, er zijn 
schulden of hoge vaste lasten. Ook zij heb-
ben onze hulp hard nodig.”

In vijftien jaar tijd is Leergeld van een kleine 
stichting uitgegroeid tot een professionele 
vrijwilligersorganisatie met zo’n vijftig des-
kundige medewerkers. Het huisbezoek 
staat in hun werkwijze nog steeds centraal. 
“Door op bezoek te gaan bij een cliënt zien 
we veel meer dan alleen de fi nanciële si-
tuatie”, zegt Heutinck. “Je ziet ook snel 
andere problemen en kan mensen via een 
‘warme’ overdracht doorverwijzen naar an-
dere organisaties.”

‘Warm’ is overigens een woord dat de 
Stichting goed typeert: “Wij zijn een ruim-
hartige organisatie”, zegt Verspaandonk 
trots. “Dat zijn we door áltijd te kijken naar 
wat een kind nodig heeft, niet perse naar 
waar het (wettelijk) recht op heeft. En valt 
dat wat nodig is niet binnen onze business, 
gaan we altijd op zoek naar andere moge-
lijkheden.” “Onze ‘formule’ werkt doordat 
we alle hulp in natura bieden”, vult Heutinck 
aan. “Zo betalen wij bijvoorbeeld de contri-
butie rechtstreeks aan de voetbalclub. Zo 
kan het kind ook echt  gaan voetballen en 
gaat het geld niet toch aan andere dingen 
op. Leergeld kan armoede helaas niet op-
lossen. Wel kunnen we een kind voor een 
paar uur per week ‘weghalen’ uit de ellen-
de. Daar doen we het voor.”

15 jaar Stichting Leergeld
“Kijken naar wat een kind nodig heeft”

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de lande-
lijke MS Collecteweek van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek 
naar mensen die met hun mobiele tele-
foon voor ons willen collecteren. Mobiel 
collecteren doe je vanaf je bank, tuin-
stoel of ligbed! Help jij mee in de strijd 
tegen multiple sclerose (MS)?

Dat MS een enorme impact heeft op (jon-
ge) levens én veel verschillende gezichten 
heeft, maakt het MS Fonds momenteel 
duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. 
MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn 
vijf mensen met MS te zien: Carla, Winston, 
Carlien, Kevin en Vera. Zij verschillen in 
leeftijd en zitten ieder in een andere levens-
fase, maar zij hebben één ding gemeen: ze 
hebben alle vijf MS. Op www.nationaalms-
fonds.nl/faceit laten zij op indringende wij-
ze zien welke impact de ziekte heeft op 
hun levens en welke diverse klachten en 
beloopsvormen er bestaan. 

Face it. MS is zenuwslopend
In Nederland ondervinden 25.000 men-

sen dagelijks de gevolgen van de chroni-
sche en progressieve ziekte MS. Met deze 
campagne krijgt MS niet alleen letterlijk 
een gezicht, maar hij roept ook op om de 
ernst van de ziekte onder ogen te komen. 
Er wordt een letterlijke connectie gemaakt 
met het zenuwstelsel maar ook een koppe-
ling met de emotionele kant van de ziekte 
en wat dit met patiënten doet. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onder-
zoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe 
de ziekte te genezen is. Meer onderzoek 
is daarom hard nodig. Het Nationaal MS 
Fonds besteedt de opbrengst uit de MS 
Collecteweek onder andere aan weten-
schappelijk onderzoek naar betere behan-
delingen en een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met MS. 

Word collectant!
We zijn op zoek naar mobiele collectanten. 
Zij collecteren met hun mobiele telefoon 
wat heel gemakkelijk kan vanaf werk of 
vanuit huis. De opbrengst van de landelijke 
collecteweek maakt verschil voor 25.000 
mensen in Nederland die iedere dag met 
een ziekte moeten leven die hun zenuwen 
letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en 
onze strijd tegen MS moet daarom door-
gaan. Meer informatie of aanmelden: 

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Mobiele collectanten 
gezocht voor de 
MS Collecteweek
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 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!
HET BUFFET IS VANAF 26 JUNI OPEN!

                         WEEKAKTIE 
                     SUSHI BOX

                                     California Rolls - Salmon Rolls        
                                       Tuna Rolls - Tempura Ebi Rolls

                          
                            32 stuks € 35,20

                          nu voor slechts

     € 27,-
OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Korting t/m 30%

10%
20%

25% 30%

HISTORIE

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Er wordt ontzettend hard ge-
werkt bij de Heemkundige Kring Bladel. 
Er wordt zelfs alleen nog maar gespro-
ken in rijmende werkwoorden: inven-
tariseren, digitaliseren, categoriseren, 
registreren, waarderen. Daar komt nu 
een werkwoord bij: informeren want dat 
willen Hugo en Annemiek van de heem-
kunde doen. Vertellen waar de vrijwilli-
gers mee bezig zijn. O ja, en ze kunnen 
hulp gebruiken bij hun werkzaamheden.

Opruimen
Wie binnenloopt bij de Heemkunde Kring 
ziet meteen een verandering: het lijkt een 
stuk leger. “Dat klopt”, meldt Hugo Leijten. 
“We zijn begonnen met opruimen. Wat echt 
niet wil zeggen dat we veel weggooien 
maar we zitten wel midden in een langdu-
rig proces van het in kaart brengen van de 
collectie. Er is een samenwerking ontstaan 
met erfgoedinstellingen uit andere dorpen, 
zoals Reusel, Eersel en Oirschot en samen 
met hen gaan we kijken welke objecten we 
willen bewaren. Op dit moment hebben we 
simpelweg teveel spullen om te laten zien. 
In het verleden werd álles aangenomen als 
mensen ‘oude’ spullen kwamen brengen. 
Daar zijn we iets strenger in geworden. We 
bekijken nu meteen of we het toe kunnen 
voegen aan onze collectie. Dat heet waar-
deren: dan gaat het niet om de fi nanciële 
waarde maar om de historische waarde of 
de instellingswaarde.”

Registreren
Elk object, elk document en elke foto wordt 
de komende tijd - en dat kan best een jaar 
of langer zijn - gefotografeerd of inge-
scand, beoordeeld, gewaardeerd, geregis-
treerd in een speciaal daarvoor ontwikkeld 
systeem, beschreven en gecategoriseerd. 
“Op die manier kunnen we straks heel 
makkelijk zien welke instelling welke 
objecten heeft”, aldus Annemiek Hendriks. 

“Het is een arbeidsintensief werkje maar 
wel héél leuk om te doen. Ik heb zelf veel 
belangstelling voor geschiedenis dus dan 
is het fantastisch om al die oude objecten 
en foto’s te zien. Soms weet je helemaal 
niet wat iets is. Dan kun je overleggen met 
andere vrijwilligers of proberen het op in-
ternet op te zoeken. Aan de hand van de 
collecties van de verschillende instellingen, 
gaan we straks de canon van de Kempen 
maken. Elke instelling zal een eigen col-
lectie krijgen of houden. We gaan thema’s 
bepalen, dat kan industrialisatie of de 
sigarenindustrie zijn, en aan de hand daar-
van de collectie bepalen.”

Archiveren
Hugo had een uurtje over van de week en 
is begonnen met het registreren van docu-
menten. “Ik heb gewoon maar eens een la 
opengetrokken en ben begonnen”, lacht 
hij. “Het eerste dat ik tegenkwam was een 
oud programma van de Ster van Brabant, 
een wielerkoers. Het tweede was een ver-
zekeringspolis van een oude zorgverzeke-
ring en het derde was een kopie van de 
giftbrief van Karel de Eenvoudige aan graaf 
Dirk van Holland. Je ziet dat er weinig sys-
teem in de manier van archiveren heeft ge-
zeten. Dat is op zich niet heel erg als je alles 
goed geregistreerd hebt want dan kun je in 
het systeem zien waar iets ligt. Nu zoek je 
je soms de blaren en dat kost teveel tijd. 
Dit registreren ook maar je weet waar je het 
voor doet.” Voor foto’s geldt dat van elke 
foto beschreven wordt waar die genomen 
is en wie erop staan. “Over een aantal ja-
ren weet niemand dat meer”, vreest Hugo. 
“Het is niet dat dit een haastklus wordt en 
het hoeft niet morgen klaar maar toch.”

Tentoonstelling
Door corona is de Heemkundige Kring veel 
kennis kwijtgeraakt. “Vrijwilligers zijn af-
gehaakt en soms zelfs overleden”, meldt 
Annemiek. “Dat is ontzettend jammer want 
wij bestaan door de kennis van vroeger. We 

zijn één van de weinige heemkundevereni-
gingen met een eigen expositieruimte. An-
dere verenigingen functioneren alleen nog 
als kennisbank; bij ons kun je de spullen 
echt bekijken en dat is vooral voor scholen 
vaak heel interessant. We doen er daarom 
alles aan om de collectie zo mooi mogelijk 
te houden. Boven blijft de permanente ten-
toonstelling, die een goed overzicht geeft 
van het oude Kempische leven. Beneden 
komen kleinere en kortdurende tentoon-
stellingen. Er is genoeg om te laten zien.”

Hulp gevraagd
Voor het werk zijn veel vrijwilligers nodig. 
Annemiek: “We zoeken mensen met een 

paar uurtjes tijd per week, die het leuk vin-
den om alles te registreren. In principe mag 
je dat werk thuis op je computer doen; we 
maken de foto’s op de heemkamer en aan 
de hand van de foto’s ga je het registra-
tiesysteem vullen. Natuurlijk mag je ook op 
de heemkamer werken en krijg je vooraf 
heldere uitleg over het systeem. We zijn 
met name op zoek naar een goede foto-
graaf, iemand die documenten en foto’s wil 
inscannen en mensen die verstand hebben 
van oude objecten. Je hoeft zelf niet oud 
te zijn natuurlijk; iedereen met tijd en inte-
resse is welkom.” Meld je bij Hugo Leijten 
via telefoon 06-11710680 of via mail naar 
heemkundebladel@gmail.com.

Voor het werk zijn veel vrijwilligers nodig. Annemiek: “We zoeken mensen met een paar 
uurtjes tijd per week, die het leuk vinden om alles te registreren. In principe mag je dat 
werk thuis op je computer doen; we maken de foto’s op de heemkamer en aan de hand 
van de foto’s ga je het registratiesysteem vullen.”

Inventariseren, 
waarderen, 
categoriseren, 
registreren
Hulp gevraagd bij digitaliseren van 
collectie Heemkundige Kring Bladel



1025 juni 2021

Drie percelen 
landbouwgrond 

te Wintelre
Oppervlakte 10.36.50 ha

Inschrijven is mogelijk tot 
21 juli 2021, 12:00 uur

TE KOOP BIJ 
INSCHRIJVING

Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het 
inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
Tel. 0499 - 37 55 65 | www.berkkerkhof.nl | best@berkkerkhof.nl

KEMPENLAND

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Dementie, 
mogelijkheden bij een 
veranderende werkelijkheid

Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert in samenwerking met 
KempenTV een serie uitzendingen over dementie. In deze reeks komen diverse 
personen aan het woord, onder anderen mensen met dementie, hun familie en 
naasten en professionals. Zij geven praktische informatie en vertellen over hoe 
je om kunt gaan met dementie. De diagnose geeft duidelijkheid over de oorzaak 
van eventuele problemen. Een diagnose betekent niet dat je leven ineens stil 
moet staan. Het is wel belangrijk dat je samen zoekt naar de manier waarop je 
het beste met de veranderingen om kunt gaan en kijkt naar de mogelijkheden. 
Het motto van de serie is dan ook: dementie, mogelijkheden bij een verande-
rende werkelijkheid. 

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

Op 30 juni kijken we naar de laatste afl evering van deze serie ofwel afl evering 
11 is de epiloog!
Een epiloog is een slotwoord, nawoord en dient als samenvatting van wat is behan-
deld. Het geeft ook vaak stof tot nadenken en zo is het in deze serie ook bedoeld.

De fi lmmakers hebben in de afgelopen maanden met 25 dappere mensen intensieve 
gesprekken gevoerd. Dapper, jazeker! Zomaar voor een camera je - vaak - diepere 
gevoelens delen met de kijkers, is niet niks. Met veel respect spreken wij onze dank 
uit voor alle medewerking. Het waren openhartige gesprekken, soms ontroerend en 
stil makend en dan weer leerzaam en confronterend. Gelukkig is er af en toe ook 
gelachen, want ook met dementie is er net als in het ‘gewone’ leven ruimte voor een 
lach en een traan.

Alle interviews opgeteld leverden ruim 500 fi lmpjes op, die goed waren voor zestien 
uur fi lm. Bij het fi lmen en later het monteren tot een verhaal, kwamen we regelmatig 
uitspraken tegen die ook de fi lmmakers diep ontroerden. Soms konden ze wel 
en soms niet worden gemonteerd in de fi lm. Wij archiveerden ze onder de naam 
‘quotes’. We gaan er een aantal zien en horen. Komt er ooit een einde aan die moge-
lijkheden bij een veranderende werkelijkheid? Wij zijn al enkele afl everingen op zoek 
naar het antwoord op die ene vraag. De oplettende kijker zal wel doorhebben dat 
met de mogelijkheden bedoeld wordt het contact hebben met elkaar. Ook al lijkt de 
patiënt nog zo gevangen in de eigen wereld, dan blijft de vraag of er ooit een einde 
aan de contactmogelijkheden komt. Linda, een miMakker en ervaringsdeskundige, 
zou die het antwoord kunnen geven?

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

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen (tot en met afl evering 10). Deze 
uitzending is echter te zien op 30 juni en 1, 7 en 8 juli en begint steeds op het hele uur. 

  WIST
     JE 
DAT...?

... je het 
signaalbereik van je 
autosleutel kunt 

vergroten door hem op je 
hoofd te richten? 

Dat werkt ook met de 
afstandsbediening van 

de tv. De hersenen worden 
op deze manier gebruikt 
als een radiozender.

BLADEL - Op zondag 11 en zondag 18 
juli is het zover. Zestien Blaalse tuinen 
zullen dan het toneel zijn van een diversi-
teit aan voorstellingen. Muziek, comedy, 
illusie en zelfs een mini-theatercollege. 
Je zult het voorbij zien komen als je 
aanwezig bent tijdens het eerste Blaalse 
Tuintheaterfestival.

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 die zes-
tien Blaalse tuineigenaren ter beschikking 
hebben gesteld om voor één dag omgeto-
verd te worden tot een echt openluchtthe-
ater. Je krijgt daar een voorstelling van 25 
minuten voorgeschoteld. Na de voorstel-
ling volg je de route die je gekregen hebt 

en loopt zo nog langs 3 andere tuinen. De 
maximale wandelroute deze middag is in 
totaal drie kilometer lang.

Als publiek blijft het een complete verras-
sing wie je gaat treff en, want je weet pas in 
de tuin zelf bij welk optreden je uitkomt. Om 
de middag compleet te maken zullen er op 
diverse plekken op je route to-go puntjes 
zijn waar je een drankje en hapje kunt ha-
len voor tussen de optredens door. Kortom 
een mooie middag waar je bij wil zijn. Kaar-
ten voor 11 en 18 juli zijn voor €17,50 te 
verkrijgen via onderstaande website, waar 
je ook meer informatie vindt over alle deel-
nemende artiesten en het antwoord op de 
meest gestelde vragen.

www.tuintheaterfestival.nl

Blaalse Tuintheaterfestival
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het was vorig jaar een gillend 
succes: Meejwaminderspeule. Gedwon-
gen door de omstandigheden verzorgde 
de organisatie van Kindervakantieweek 
Mezzeveuelespeule een alternatief pro-
gramma en dat werd enorm goed ont-
vangen. Ook dit jaar komen de kinderen 
uit Bladel niet samen op het grote veld 
maar is er weer een leuk, afwisselend 
en uitdagend programma samengesteld 
voor de laatste week van de schoolva-
kantie, dat vanuit huis gespeeld kan 
worden.

Alternatief programma
“Het programma voor een week op het gro-
te veld ligt klaar”, vertelt Marly Duis. “Maar 
toch hebben we besloten om dit jaar nog 
niet samen te komen. De ontwikkelingen 
waren lange tijd onzeker en op een bepaald 

moment moet je een beslissing nemen. Dat 
hebben wij eind mei gedaan en toen zag 
het ernaar uit dat we nog wel even afstand 
moesten bewaren. Omdat de reacties vorig 
jaar zo positief waren, hebben we besloten 
ook dit jaar voor een alternatief program-
ma te gaan. Dus nog één jaartje geen hut-
ten bouwen en met groepjes vrienden een 
speurtocht lopen maar in kleine groepen in 
het dorp leuke opdrachten doen.”

Reacties
“We konden vorig jaar niet voorzien hoe-
veel teams zich in zouden schrijven”, gaat 
Angela de Lepper verder. “We hielden er 
rekening mee dat het er ongeveer dertig 
zouden zijn maar het werden er honderd-
vijfentwintig. Dat overtrof onze stoutste 
verwachtingen. Er bleek behoefte te zijn 
aan ontspanning met het gezin. We hebben 
de leukste reacties gekregen; gezinnen die 
er overdag samen op uit trokken en waar-
van de vader dan ’s avonds de speurtocht 
nog eens liep om te kijken of alles wel juist 
opgeschreven was. Lekker fanatiek maar 
dat ze veel plezier hebben gehad, staat 
vast. Dit jaar is er een soortgelijk program-
ma maar met totaal andere opdrachten na-
tuurlijk. Ook weer voor alle leeftijden, met 
spellen die je in eigen tijd en tempo kunt 
spelen.”

Opdrachten
Omdat er dit jaar iets meer mogelijk is, zijn 
opdrachten verzonnen waarvoor de deel-
nemers naar een bepaalde locatie moeten 
gaan. Marly: “We hebben een escaperoom 
gemaakt, daarvoor moet je dan een af-
spraak maken en er zijn meer locaties waar 
opdrachten uitgevoerd moeten worden. 
Daar komen geen grote aantallen mensen 
samen maar iets meer contact dan vorig 
jaar mag er gelukkig weer zijn. Er is nog 
steeds een fi etstocht en een speurtocht 
door het dorp maar de ‘doe-opdrachten’ 
zijn totaal anders dan vorig jaar. Zó leuk 
om dat allemaal te verzinnen met de vrij-
willigers.”

Spoken
Normaal gesproken mogen de leerlingen 
van groep 8 een nachtje blijven slapen 
bij Mezzeveulespeule maar ook dat ging 
vorig jaar niet door. Angela: “Dit jaar ook 
nog niet maar voor groep 8 hebben we 
toch een aparte activiteit: een spooktocht. 
Lekker griezelen in het donker. Omdat de 

groep 8’ers van vorig jaar niet mochten sla-
pen, mogen zij zich ook opgeven voor de 
spooktocht. Ieder groepje moet voor een 
eigen begeleider zorgen; wij regelen de 
spanning en de schrik.” Kinderen uit groep 
8 die willen deelnemen kunnen een mail 
sturen naar nacht@mezzeveulespeule.nl 
met vermelding van namen van de groeps-
leden + naam van de begeleider (18+). 

Inschrijven
Inschrijven kan tot 26 juli, de start van de 
zomervakantie. “Daarna gaan we aan de 
slag om de pakketten te maken. We hopen 

natuurlijk dat dat er veel zullen zijn”, meldt 
Marly. “In principe hebben alle leerlingen 
van de basisscholen al een uitnodiging 
gekregen maar wie ‘m gemist heeft, is ook 
welkom. Wij denken dat we weer een heel 
leuk programma hebben samengesteld 
waar je een week lang veel plezier mee 
kunt hebben. We gaan ervoor om in 2022 
weer allemaal samen te komen op het grote 
veld om samen te spelen maar dit jaar hou-
den we nog een alternatief feestje.” Doe je 
mee? Schrijf je in via www.mezzeveules-
peule.nl/inschrijven. Het deelnemen aan 
Mezzeveulespeule is dit jaar gratis.

Meejwaminderspeule 
en toch veel plezier
Van 28 augustus tot 2 september 
activiteiten voor gezinnen in Bladel

Angela de Lepper: “We konden vorig jaar niet voorzien hoeveel teams zich in zouden 
schrijven. We hielden er rekening mee dat het er ongeveer dertig zouden zijn maar het 
werden er honderdvijfentwintig. Dat overtrof onze stoutste verwachtingen. Er bleek 
behoefte te zijn aan ontspanning met het gezin. Dit jaar is er een soortgelijk programma 
maar met totaal andere opdrachten natuurlijk.”
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Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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.

DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

Vessem is 1 
hectare voed-
selbos rijker! 
Mogelijk ge-
maakt door de 
gebiedsontwik-
keling Levende 

Beerze (www.levendebeerze.nl). 

Het voedselbos gaat onderdeel uitmaken 
van de agrarische bedrijfsvoering van de 
pachter. 

In het najaar wordt er naast het voedsel-
bos nog een ecologische verbindingszone 
aangelegd en circa 1 hectare kruidenrijk 
grasland.

Voedselbos Vessem

REGIO - We 
draaien de 
kraan open 
en we hebben 
water. Wist 
je dat iedere 
Nederlander 
g e m i d d e l d 

120 liter water per dag verbruikt? In het 
gebied van Waterschap De Dommel is 
dat ruim 100 miljoen liter water per dag. 
Water dat vaak onnodig in het riool ver-
dwijnt en dus onnodig wordt schoonge-
maakt in de rioolwaterzuiveringen van 
het waterschap. Daar kun je veel zuini-
ger mee omgaan. Hoe gebruik je minder 
water? Lees hieronder de tips van Wa-
terschap De Dommel.

In de douche
We douchen steeds vaker en ook steeds 
langer. Met 5 minuten douchen bespaar je 
al veel water. Zet je kookwekker, stel een 
tijd in op je telefoon of koop een zandloper 
voor in de douche. Een douche nemen is 
beter dan in bad gaan. Want een bad kost 
bijna 3 keer zoveel water als 5 minuten 
douchen. Met een waterbesparende dou-
chekop verbruik je minder water zonder 
dat je het merkt.

Bij het tandenpoetsen en op het toilet
Draai tijdens het tandenpoetsen de kraan 
dicht en vul een glas water om te spoelen. 
Zo stroomt er geen schoon kraanwater het 
riool in. Het toilet trekken we gemiddeld 6 
keer per dag door. Gebruik de kleine door-
spoelknop in plaats van de grote. Hiermee 
bespaar je 18 liter per dag. Dat is meer dan 
6000 liter per jaar.

In het huishouden
Zet de wasmachine pas aan als de trommel 
vol is. De meeste wasmachines werken het 

beste met een volle trommel. Je bespaart 
zo water en je krijgt een schone was. Als 
je groenten of aardappelen afgiet, bewaar 
dan het kookvocht. Afgekoeld kookvocht 
met weinig zout is perfect om de planten 
water te geven. Tip van een inwoner: ‘Vul je 
stoomstrijkijzer met regenwater. Heel zacht 
water en perfect om mee te strijken!’

Om het huis
Sproei je tuin liever één keer per week lang 
in plaats van dagelijks kort. Nog beter is 
water uit de regenton. Planten kunnen zo 
beter tegen droogte. Hun wortels groeien 
dan dieper in de grond om water te vinden. 
Wanneer je de auto wast met een tuinslang 
verbruik je al snel 150 liter water. Je kunt 
beter een paar emmers water gebruiken. 
Nog beter is de wasstraat. Daar wordt het 
gebruikte water schoongemaakt en op-
nieuw gebruikt. Het hoeft niet onnodig te 
worden schoongemaakt in de rioolwater-
zuivering.

Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kun je zuiniger 
omgaan met water. Hoe ga ik om met wa-
ter in de tuin? Wat mag er wel en niet in 
het toilet? Wat doe ik met medicijnen? De 
Waterschijf heeft allerlei weetjes en tips 
verdeeld in vijf onderwerpen. Lees meer op 
waterschijfvanvijf.nl.

Samen werken aan een prettige 
leefomgeving
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, 
voldoende en veilig water. Dat doet het wa-
terschap niet alleen. Het waterschap werkt 
samen met agrariërs, natuurorganisaties, 
ondernemers, overheden en inwoners. Sa-
men zorgen we ervoor dat we prettig wo-
nen, werken én ontspannen in een gezon-
de, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame 
leefomgeving.

Tips om water te besparen 
in en om het huis

MILIEU & NATUUR
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U vindt bij ons alles op gebied van

SLAAPCOMFORT
ACTIE

2 MATRASSEN HALEN = 1 BETALEN*

* Vraag naar de voorwaarden

H H H             H H H

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Door Renate Pijnenburg

LAGE MIERDE - Ze fietste bijna 1300  
kilometer in tien dagen tijd. Da’s een 
best eindje. Ze begon in Maastricht en 
eindigde in Lage Mierde, haar woon-
plaats, maar niet voordat ze eerst Fries-
land, Noord Holland en Gelderland aan-
deed. Het Pieterpad was het doel en 
een paar bezoekjes op te terugweg aan 
vrienden en familie maar een ‘kleine’ 
omweg. Karin van de Kam vertelt over 
haar avontuur dat een mooi bedrag op-
leverde voor de Voedselbank.

Waardevol
Er zit nog een klein beetje moeheid in de 
benen, als PC55 twee dagen na thuiskomst 
op de koffie gaat bij Karin. “Ik had verwacht 
dat ik vermoeider zou zijn, maar het valt me 
alles mee”, begint Karin haar beschrijving. 
“Ik had goed geoefend en wist dat ik 130 
kilometer per dag aankon. Ik had de hele 
dag ook niets anders te doen dan fietsen, 
dan leer je vanzelf doseren. Elke dag ver-
trok ik rond acht uur en dan keek ik wel 
hoe laat ik aankwam op mijn logeeradres-
sen. Dat waren soms leden van ‘Vrienden 
op de Fiets’, soms familieleden en soms 
vrienden. Ik heb de mooiste ontmoetin-
gen gehad, ook nieuwe ontmoetingen met 
oude vrienden. Echt, als ik terugkijk op dit 
avontuur, is het op meerdere manieren zó 
waardevol geweest.”

Vader
Karin deed de tocht ter nagedachtenis aan 
haar vader die ooit het Pieterpad heeft ge-
lopen. “Ik heb de hele tijd het gevoel ge-
had dat ons pap met me mee ging op deze 
reis”, vertelt Karin. “Zo zag ik met grote 

regelmaat een gaai, de favoriete vogel van 
ons pap. Het cijfer 14 is belangrijk, hij werd 
op de 14e geboren en stierf op de 14e van 
de maand. Staat er ineens heel groot op 
het fietspad het cijfer 14; kijk ik naar rechts 
zie ik op een boerderij het cijfer 1947 staan, 
het geboortejaar van ons pap. Dat is geen 
toeval, dat betekent iets, daar geloof ik in 
en ik heb ervan genoten.”

Pech
Veel tegenslag heeft Karin onderweg niet 
gehad. “Het valt mee, ik ben één keer geval-
len, precies vóór een groep bouwvakkers. 
Dat was wel even een ‘Bridget Jones-mo-
mentje’”, lacht ze. “Mijn knie was kapot 
maar ik kon gewoon door. Op de derde dag 
was ik aan het bellen met een vriendin. Ik 
zeg net hoe lekker alles gaat, hoor ik een 
heel akelig geluid. Bleek de pakkendrager 
losgetrild te zijn. Daar ging mijn bagage. Ik 
heb een voorbijganger om hulp gevraagd 
en met een beetje ‘McGyver-skills’ hebben 
we de boel provisorisch weer aan elkaar ge-
zet. Wat was ik blij dat ik toevallig nog een 
tie-rip in mijn tas had zitten. In het dorpje 
heb ik een willekeurige man aangesproken 
die in de tuin aan het werken was. Hij bleek 
een ruime verzameling moertjes te hebben 
en kon mijn fiets maken. Zegt ie tegen zijn 
vrouw: ‘Dit is nu de reden dat ik nooit iets 
weggooi.’ Zó grappig, van dit soort ont-
moetingen had ik bijna dagelijks. Ik heb wel 
grote verschillen gemerkt: op de dorpen is 
iedereen vriendelijk, groet elkaar en heeft ie-
dereen tijd. Ik ben ook door Amsterdam ge-
fietst en daar heerst een heel andere ener-
gie: kortere lontjes, haast, weinig contact. 
Heb ik toch voorkeur voor het platteland.”

Natuur
Karin heeft ervaren dat Nederland heel veel 
mooie plekjes heeft. “Wat dat betreft kan 
ik iedereen aanraden om met de fiets door 
Nederland te gaan rijden. De Weerribben, de 
Oostvaardersplassen: prachtig! Ik heb ook 
echt de tijd genomen om te genieten, ging 
bewust niet bij een café eten maar met een 
broodje in de natuur. En maar kijken en maar 
genieten. Ik heb zelfs mijn zonnebril bijna 
niet opgehad omdat ik dan minder zag voor 
mijn gevoel. Al fietsend ga je mijmeren en 
nadenken over het leven. Ik ben tot de con-
clusie gekomen dat ik heel blij met mijn le-
ven ben, tevreden en dat ik goede vrienden 
met mezelf ben. Ik kan goed alleen zijn maar 
vind het ook fijn als ik met anderen ben.”

Vriendin
Nadat Pieterburen ‘aangetikt’ was, is Karin 
doorgefietst naar haar vriendin in Friesland. 
“Toen ik net naar haar onderweg was, bel-
de ze me om te zeggen dat ze in quaran-
taine moesten. Heel vervelend natuurlijk 
maar gelukkig kon ik bij haar buren terecht. 
Zó gastvrij dat ik op mijn vrije dag van hun 
huis gebruik mocht maken. Dat was mijn 
enige rustdag dus ik heb het ervan geno-
men. Gelukkig bleek de volgende dag ie-
dereen negatief en konden we ’s avonds 
lekker barbecueën.” Karin geniet zichtbaar 
als ze alle herinneringen ophaalt. “Ik weet 
bijna zeker dat ik deze tocht nog eens ga 
fietsen, ik heb nog lang niet alles gezien.”

De Voedselbank
Een doel van de reis was een mooi bedrag 

op te halen voor de Voedselbank. “Mijn 
streefbedrag was € 4.000,- en ik denk dat 
ik er bijna ben. De donaties komen nog 
steeds binnen. Van het geld wil ik alle deel-
nemers van de Voedselbank een mooie dag 
geven; een uitstapje naar de dierentuin of 
pretpark. We moeten het nog precies gaan 
invullen en is natuurlijk ook afhankelijk van 
het bedrag. Doneren kan nog altijd, via 
www.one2give.nl kom je op mijn actiepagi-
na. Ik heb heel veel mooie giften gehad en 
medewerking van ondernemers. Zo heb ik 
emballagebonnen gekregen bij AH en heb-
ben de Jumbo’s van Hilvarenbeek, Reusel, 
Bladel en Hapert toegezegd de lunchtasjes 
te sponsoren als de deelnemers het dagje 
uit hebben. Eigenlijk heeft deze reis alleen 
maar positiviteit opgeleverd en daar hou ik 
voor altijd een goed gevoel aan over.”

Ik ben heel tevreden 
met mezelf
Karin van de Kam fietste het Pieterpad 
voor de Voedselbank en haar vader

Karin heeft ervaren dat Nederland heel veel mooie plekjes heeft. “Wat dat betreft kan ik ie-
dereen aanraden om met de fiets door Nederland te gaan rijden. De Weerribben, de Oost-
vaardersplassen: prachtig! Ik heb ook echt de tijd genomen om te genieten, ging bewust 
niet bij een café eten maar met een broodje in de natuur. En maar kijken en maar genieten.”
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Kinderen basisschool 
Het Palet bezoeken 
bouwplaats MFA
Wekenlang zijn de kinderen uit de groepen 3 en 4 
van basisschool het Palet (Hapert), bezig geweest 
met het thema ‘Bouwen maar’. In de klas leerden de 
kinderen van alles rondom dit thema: welke 
beroepen zijn er in de bouw? Hoe moet er 
gemetseld worden? En wat is een fundering? Alles 
kwam voorbij.

‘Meester, zal ik het anders aan de bouwvakkers 
gaan vragen?’, zei een van de kinderen uit groep 4 
toen ze niet wisten waarvoor een drilbinder gebruikt 
werd. Naast het schoolgebouw van basisschool het 
Palet wordt namelijk hard gewerkt om een 
Multifunctionele Accommodatie (MFA) te bouwen, 
waar ook de school in komt. Het zou dan ook een 
gemiste kans zijn om dit niet bij het thema ‘Bouwen 
maar’ te betrekken. Gedurende het thema hebben 
kinderen al hun vragen verzameld voor de echte 
werkmannen. Deze mannen zijn tenslotte dag in 
dag uit hun nieuwe school aan het bouwen. De 
enthousiaste werkmannen Rik en Sjef hebben 
vervolgens alle groepen één voor één uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen op de bouwplaats. 

De kinderen waren razend enthousiast! Sjef vertelde 
de kinderen waar de bouwvakkers aten, wat je 
allemaal op de bouwplaats zag, hoe je het ontwerp 
terugzag op de bouwplaats en natuurlijk ook een 
stukje over veiligheid op de bouwplaats. Rik liet de 
kinderen enorm veel gereedschap zien en al snel 
kwamen er diverse mooie opmerkingen van de 
kinderen: ‘Deze hebben wij in de klas ook gezien!’, 
of ‘Die is zwaar!’, of ‘Die wil ik ook een hebben!’. 
De kinderen werden ook aan het werk gezet op de 
bouwplaats. ‘Staat deze bouwkeet eigenlijk wel 
recht? En hoe meten we dat? Wie kan dat voor mij 
opmeten?’. Nadat de kinderen dit gemeten hadden 
liepen ze door naar de kerk, waar de scholieren hun 
ogen uitkeken. Er was al van alles afgetekend, de 
fundering lag er al en de liftschacht was al te zien. 
Hier kwamen weer tal van mooie vragen en 
conclusies uit.

Kortom, dankzij Rik en Sjef hebben de kinderen het 
thema ‘Bouwen maar’ in de praktijk kunnen ervaren. 
De kinderen vatten het samen als: ‘Een super, super, 
super leuke dag’, ‘Ik vind het cool dat we de 
fundering konden zien’, ‘Dat we in de kerk mochten 
was echt gaaf’ en ‘Ik vond het leuk dat er zoveel 
spullen (doelend op het uitgestalde gereedschap) 
lagen’.

Mobiel scheidingsstation De Kempen
Voor wie wat verder van een milieustraat woont of wanneer u maar kleine hoeveelheden recyclebaar afval heeft, 
is het wegbrengen soms best een opgave. Daarom wordt er als proef vanaf 1 juli een half jaar lang ook een mobiel 
scheidingsstation ingezet. Dat is, steeds voor een korte periode, op wisselende plekken in de Kempenregio te vinden. 
Zie voor de locaties en tijden in onze gemeente de tabel hieronder. Afhankelijk van onder andere de resultaten, 
ervaringen, reacties en kosten wordt daarna bekeken of de proef een vervolg krijgt.

Het mobiele scheidingsstation is een grote container, die helemaal open kan. Er zijn bakken voor verschillende 
soorten huishoudelijk afval dat niet in de grijze container (restafval) hoort en dat u normaal gesproken op een 
gewone milieustraat zou inleveren. Belangrijk om te weten: het mobiele scheidingsstation is alleen geschikt voor 
kleinere hoeveelheden en kleinere formaten afval. Denk hierbij aan kleine elektrische apparatuur. Het mobiele 
scheidingsstation is dus niet voor bijvoorbeeld wasmachines en drogers.

Dit kunt u in klein formaat inleveren bij het mobiele scheidingsstation:
• Batterijen, cartridges, spaarlampen;
• Hard kunststof (zoals speelgoed, kratjes, bakken, rekjes, emmers);
• Kleine stukken hout (paaltjes, hekjes, plankjes);
• Papier/ karton;
• Verfblikken;
•  Kleine elektrische apparaten (zoals een broodrooster, stofzuiger, mixer, elektrische tandenborstel, strijkbout, 

printer);
• Metalen (zoals pannen, bestek, rekjes, nietmachine, gereedschap, onderdelen van fiets/bromfiets, schroefjes);
• Cd’s en Dvd’s;
• Schoon piepschuim (EPS);
• Draad (metaaldraad en/of snoeren).

Waar en wanneer het mobiele scheidingsstation bij u in de buurt komt, kondigen we vooraf aan. Als u de afvalapp 
gebruikt, krijgt u een melding. Ook leuk: door de zonnepanelen op het dak wekt het station zijn eigen stroom op.

In onderstaande tabel is te vinden waar en wanneer we staan. Tijdens de officiële wettelijke feestdagen is het 
mobiel scheidingsstation niet aanwezig.

Plaats  Standplaats Wanneer Tijden 

Bladel Markt Eerste zaterdag van de maand 12.30 - 15.30 uur

Casteren Frans van Bruursplein Eerste woensdag van de maand 13.30 - 16.30 uur

Hapert Nabij D’n Tref op het Alexanderhof Tweede dinsdag van de maand  13.30 - 16.30 uur

Hoogeloon Valensplein  Derde woensdag van de maand 13.30 - 16.30 uur

Netersel De Hoeve, 
 tegenover Gemeenschapshuis De Poel Vierde dinsdag van de maand  13.30 - 16.30 uur
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Op maandag 14 juni feliciteerde wethouder Onderwijs 
Wim van der Linden de Franciscusschool in Bladel met 
het deelcertificaat Roken en alcohol. Hiermee hebben zij 
een derde thema van het vignet Gezonde School 
behaald. Eerder hebben zij de thema’s ‘Relaties en 
Seksualiteit’ en ‘Welbevinden’ binnen weten te halen. 
De Franciscusschool is de eerste school in de Kempen 
met het deelcertificaat Roken en alcohol. In het kader 
van het #Kempenbranie, met als hoofddoel het 
terugbrengen van het alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren in de Kempen, is dit een erg belangrijk thema.

Gezonde school
Veel basisscholen werken al aan de gezondheid van hun 
leerlingen, bijvoorbeeld door voorlichting aan ouders 

over gezonde voeding of het organiseren van beweeg- 
en sportactiviteiten. Een Gezonde School verbindt losse 
activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Het 
vignet is een erkenning voor scholen die structureel, 
planmatig en integraal werken aan het verbeteren van 
de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. 

Bevorderen gezond leven
De Franciscusschool is sinds enkele jaren eigenaar van 
het vignet Gezonde School. Zo zorgen ze voor actieve 
en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én hebben ze aandacht voor de persoonlijke 
en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dit vinden zij 
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een 
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder 
schooluitval. Als school hebben ze nu sinds kort ook het 
thema ‘Roken en alcohol’ behaald. Van alle scholen in 
de Kempen is de Franciscusschool de enige school die 
dit thema tot nu toe heeft behaald. De GGD Brabant-
Zuidoost heeft de school hierbij ondersteund. 

Roken en alcohol
Roken en alcohol: voor kinderen zijn zulke verslavende 
middelen erg schadelijk. Hun brein is nog in 
ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. De meeste 
basisschoolleerlingen hebben gelukkig weinig interesse 
in roken of alcohol. Toch is het belangrijk om alert te 
blijven en roken en het drinken van alcohol door 
leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

#Kempenbranie
Het hoofddoel van het project #Kempenbranie is het 
terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren in de Kempen. Meer informatie over 
#Kempenbranie? Kijk op www.kempenbranie.nl

Wethouder feliciteert Franciscusschool in Bladel 
met certificaat ‘Roken en alcohol’

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 8 juni 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht (IBT) 
2021
De raad wordt geïnformeerd.

Fietskronkels
De raad wordt geïnformeerd.

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van 
vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal 
bekend in het elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan 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.

Drank- en horecavergunning 
verleend
Hapert
•     Markt 11, uitoefenen van een horecabedrijf, 

datum besluit: 10-06-2021.

Exploitatievergunning verleend
Hapert

•     Markt 11, exploiteren van een horecabedrijf, 
datum besluit: 10-06-2021.

Melding apv/bijzondere wetten
Overige locaties

•     Bladel en Netersel, organiseren van een atelierroute 
op 3 en 4 juli 2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•     Ambachtsweg 5 O, plaatsen van een drop down 

brandladder aan de ambulancepost.

Hapert

•     De Vliegert 32, kappen van 1 boom;
•     Tongerlolaan 13, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•     Burg. Gremstraat 9, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een inrit.

Verleende 
omgevingsvergunning
Bladel
•     Industrieweg 2, plaatsen van een reclamemast, 

datum besluit: 15-06-2021;
•     Schalieven 17, plaatsen van een overkapping, 

datum besluit: 10-06-2021;
•     Willem van Oranjelaan 58, uitbreiden van een 

woning, datum besluit: 15-06-2021.

Hapert
•     Lindenstraat 55, uitbreiden en verbouwen van een 

woning, datum besluit: 15-06-2021;
•     Merelstraat 1, bouwen van een erker aan de 

voorzijde van een woning, datum besluit: 09-06-
2021.

Netersel
•     Fons van der Heijdenstraat 4, aanleggen van een 

inrit, datum besluit: 09-06-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Overige locaties

•     gedeelte van het totale perceel, grenzend aan De 
Biezegoren (6 ha), aanleggen van drainage in 
combinatie met egalisatie van het perceel 
(Beekherstelproject Groote Beerze-traject 1), datum 
besluit: 10-06-2021;

•     gedeelte van het totale perceel, grenzend aan De 
Biezegoren (9 ha), aanleggen van drainage in 
combinatie met egalisatie van het perceel 
(Beekherstelproject Groote Beerze-traject 1), datum 
besluit: 10-06-2021.

Verleende vergunning 
apv/bijzondere wetten

Hapert
•     Markt 11, aanwezig hebben van twee 

kansspelautomaten, datum besluit: 10-06-2021.

Casteren
•     Collecteren in de goede doelen week van 12 t/m 

18 september 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025, 
datum besluit: 10-06-2021.

     Markt 11, aanwezig hebben van twee      Markt 11, aanwezig hebben van twee 
kansspelautomaten, datum besluit: 10-06-2021.

     Collecteren in de goede doelen week van 12 t/m 
18 september 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025, 
datum besluit: 10-06-2021.

apv/bijzondere wettenapv/bijzondere wettenapv/bijzondere wetten

kansspelautomaten, datum besluit: 10-06-2021.

     Collecteren in de goede doelen week van 12 t/m      Collecteren in de goede doelen week van 12 t/m      Collecteren in de goede doelen week van 12 t/m 

kansspelautomaten, datum besluit: 10-06-2021.kansspelautomaten, datum besluit: 10-06-2021.

     Collecteren in de goede doelen week van 12 t/m      Collecteren in de goede doelen week van 12 t/m 

kansspelautomaten, datum besluit: 10-06-2021.kansspelautomaten, datum besluit: 10-06-2021.

datum besluit: 10-06-2021.
18 september 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025, 

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Alfashtaki, A.  Kerkeneind 2 A, 5529 AC Casteren 14-06-2021 Onbekend
Demeter, A.  Oude Provincialeweg 25, 5527 BM Hapert 14-06-2021 Onbekend
Szegedi, S.  Oude Provincialeweg 25, 5527 BM Hapert 14-06-2021 Onbekend
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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 30-2021 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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW VACATURE IN 

ONZE WEEKBLADEN?
Bereik 35.000 brievenbussen 

in de Kempen!

Elke laatste week van de maand kunt u tegen een extra aantrekkelijk 
tarief uw personeelsadvertentie plaatsen in de weekbladen 
De Hint - Eyckelbergh - PC55. Speciale kortingen tot wel 50%!
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Nadat de 4e editie van de Atelierroute 
Bladel vorig jaar door de coronamaat-
regelen niet door kon gaan, kan dit 
lokale kunstevenement nu eindelijk weer 
plaatsvinden. Op zaterdag 3 en zondag 4 
juli aanstaande is het zover. Twee dagen 
lang, van 11.00 tot 17.00 uur, zullen ne-
gen lokale kunstenaars hun werk tonen 
op zeven locaties in Bladel en Netersel. 

Eindelijk
Daarbij zullen uiteraard de bekende corona-
maatregelen in acht worden genomen, 
zoals afstand houden, handen desinfecte-
ren en niet te veel mensen tegelijk op één 
locatie. Maar dat maakt de atelierroute er 
zeker niet minder interessant op. De kunst-
werken komen zo mogelijk nog beter tot 
hun recht. Eindelijk kan er weer iets!

Negen kunstenaars
Met de aangekondigde verruiming van de 
coronamaatregelen heeft de gemeente 
offi  cieel toestemming gegeven om de Ate-
lierroute door te laten gaan. “Daar zijn we 
natuurlijk geweldig blij mee”, benadrukken 
Marjoke den Engelsen en Mieke Legeland, 
de drijvende krachten achter de Atelierrou-
te. “Dat betekent dat een negental kunste-
naars uit Bladel en Netersel hun ateliers en 
tuinen weer open kunnen stellen om hun 
werken aan geïnteresseerden te tonen”. 

Locaties 
De meeste kunstenaars tonen hun werk 
in de eigen ateliers en tuinen, met uitzon-
dering van Astrid van der Heijden en Len 
van Vleuten. Zij maken dankbaar gebruik 
van de gastvrijheid van Restaurant Crijns 

aan de Sniederslaan om hun Keramiek 
kunstwerken te exposeren. En de bekende 
Bladelse kunstenares Corry Pasmans is 
te gast bij Annie Heesterbeek, die samen 
exposeren aan de P.G. Ballingslaan. 

Marjoke den Engelsen, Joyce Wilderbeek 
en Mieke Legeland tonen hun werk in hun 
eigen ateliers en tuinen in Bladel. Chrit 
Goossens en Annuska Stark, ontvangen 
bezoekers in hun ateliers en tuinen in Ne-
tersel. Dat maakt de atelierroute wat com-
pacter dan andere jaren, maar qua loca-
ties leuk voor een fi etstocht of een stevige 
wandeling. Eerder meldden wij in PC55 dat 
er bij de Atelierroute Bladel ook ‘Land Art’ 
te zien zou zijn, op de Groene Long. Dit 
project kan door omstandigheden helaas 
niet doorgaan. 

De kunstvormen zijn net als bij de vorige 
edities van de Atelierroute Bladel weer heel 
uiteenlopend, van beelden en schilderijen,
tot keramiek, wire-work, foto’s, etsen, 
tekeningen en schilderijen op natuurlijke 
materialen. De zeven locaties zijn aan-
gegeven op bijgaande plattegrond, die 
tevens te vinden is op de fl yer die in tal van 
winkels in Bladel te krijgen is. En natuurlijk 
is alle informatie over de Atelierroute Bladel 
& Netersel 2021 ook te vinden op de toeris-
tische informatie website van de gemeente 
Bladel: www.tipbladel.nl

Mieke Legeland

Astrid van der Heijden

Len van der Vleuten

Joyce Wilderbeek
Marjoke den Engelsen

Annuska Stark

Christ Goossens

Annie Heesterbeek

Len van der Vleuten
Corry Pasmans

11-17uurJULI3434

BLADEL & NETERSEL

Annie Heesterbeek

34

Marjoke den Engelsen
Schilderijen en beelden (brons)
Veilig Oord 72 
www.marjokedenengelsen.nl

Joyce Wilderbeek
Schilderijen en collages
Het Aangelag 17
www.joycewilderbeek.nl

Annie Heesterbeek-Borgers
Keramiek
Corry Pasmans
Gemengde technieken en tekeningen
P.G. Ballingslaan 27

Astrid van der Heijden
Keramiek
Len van der Vleuten
Keramiek
Restaurant Crijns
Sniederslaan 121

    Mieke Legeland
Schilderijen, beelden en Wire Work 
Kruispad 2 
www.miekelegeland.nl

Christ Goossens
Schilderijen, beelden en foto’s 
De Vendelier 10
www.christgoossens.nl 

Annuska Stark
Schilderijen op verschillende materialen
Latestraat 7
www.signedannuska.nl

BLADEL

NETERSEL

De route met adressen is te vinden op www.tipbladel.nl en op de flyers van de Atelierroute

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 

-ocedezedtfeehtceridlewjirV.dreeleg
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-

.nevegeemliwneknedandleedrooroov
Het weerspiegelt mijn filosofische 
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. 

Op 3 en 4 juni weer een Atelierroute Bladel!
Negen lokale kunstenaars exposeren op zeven locaties
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De eerste 17 op de eindstand 
ranglijst mogen een prijs kiezen 
uit onderstaande prijzenkast
  

  1. Huub Spoormans 2900
  2. Stijn Leijten 2825
  3. Herbert De Krom 2725
  4. Mike Vosters 2685
  5. Amy van Es 2635
  6. Frans Wijnen 2610
  7. Job Minten 2605
  8. Luuk van Heeswijk 2595
  9. Noortje Tholen 2565
10. Jelten Legein 2520
11. Rick Kolsters 2515
12. Theo Schilders 2490
12. Ans Schilders 2490
14. Jos Luijten 2480
15. Jan Adams 2470
16. Pierre van Dooren 2455
17. Nicole Tenbult 2430

18. John Poppeliers 2415
19. Cindy Tenbült 2410
20. Karin van Strijdhoven 2400
21. Bas Nijhof 2365
22. Karel van Riet 2355
22. Frans Spooren 2355
24. Elly Dekkers 2345
25. Koen Fiers 2340
26. Kees van der Heijden 2330
27. Daan Over de Vest 2320
27. Richard Swaans 2320
27. Anouk Lauwers 2320
30. Heidi Maas 2315
30. Harry Vermeegen 2315
32. Jesper Soetens 2310
33. Patrick Jansen 2305
34. Harold van Lierop 2300
35. Mark Adams 2290
36. John Daniëls 2285
37. Sjors Heuveling 2280
38. wilbert corsten 2265
38. Desirée Faes  2265

40. Els Lemmens 2260
41. Gerben van der Poort 2250
42. Roy de Waal 2245
43. Riek Bel 2240
44. Kees van de Ven 2230
44. Jan van Rooij 2230
44. Martijn Kuijs 2230
44. Iris Wouters 2230
48. Pim Heijden 2225
49. Marjon Adams 2220
49. Maggie van den Boomen 2220
51. Johan Hooijen 2215
51. Hans Bogaars 2215
53. peter van den Bisen 2210
54. Frank Rooijackers 2205
54. Wim Roest 2205
54. peer den Boer 2205
57. Walter de Laat 2200
58. Ron Lauwers 2195
59. Niels Coolen 2190
59. Willem Spooren 2190
61. Remco Tenbult 2185
61. Tony Jonkers 2185
63. F v. Haaren 2180
64. Sven Peijs 2175
64. Toon Daniels 2175
64. Yvonne Bierings 2175
64. John Lavrijsen 2175

68. Kjeld Luijten 2170
69. T van Heeswijk 2165
69. Rene Van Roij 2165
69. Henk kollenburg 2165
72. Liesbeth van Dooren 2160
73. twan verhagen 2155
74. Marit Roefs 2145
74. Ad Spooren 2145
74. Tom van Gompel 2145
77. Gertjan Bierens 2140
78. Petra van Rooij 2135
78. Judith willems 2135
80. Joeri Borgmans 2130

Kijk voor de actuele en volledige stand op

www.pc55-ekpool.nl/ranking

Tussenstand PC55 EK pool per 23 juni

Ik ben dol op toernooien, voetbaltoernooi-
en wel te verstaan. Maakt niet uit of het nu 
een EK is, een WK of een Europaclubtoer-
nooi. Als het maar een voetbaltoernooi is. 
Er zijn ook vistoernooien, maar dan moet 
je niet bij mij zijn. Alhoewel: vissen is ook 
een sport, dat dan weer wel.

Als klein manneke mocht ik, begin jaren 
zeventig, meedoen aan het Schoolvoet-
baltoernooi in Vessem. Dat was het hoog-
ste wat je in die tijd kon bereiken. Een hele 
eer. Als je daarvoor geselecteerd werd, 
voelde je je eigenlijk een international. 
Liep je als een hond met zeven lullen over 
het veld, net zoals Wout Weghorst nu ook 
doet. Alleen Wout weet er niet mee om te 
gaan, wij konden dat wel.

Schoolmeester Piet Gijsbers begeleidde 
ons tijdens dat toernooi. Hij maakte in 
onze ogen een achteraf Cruyffi  aanse 
meesterzet door voorstopper Ad Linmans 
in de spits te zetten. Wij vroegen aan Piet 
of hij wel goed bij zijn hoofd was. Tijdens 
het toernooi werd duidelijk dat Piet niet 
alleen verstand van wielrennen had, maar 
ook van voetballen. Ad schoot de ene na 

de andere bal feilloos in de kruising en wij, 
mannekes uit Casteren, wonnen het grote 
Schoolvoetbaltoernooi in Vessem.

Naast een mooie wisselbeker, kregen 
we allemaal ook nog een individuele be-
loning. We mochten diezelfde avond bij 
Boerke Wouters ook nog een ijsco uitkie-
zen. De vlag met OLA IJS kan ik me zo 
nog voor de geest halen. We kwamen de 
boerderij binnengeslopen en keken elkaar 
aan. Waterijsje of toch maar de Conotop, 
die in die tijd voor een normaal Kempisch 
gezin eigenlijk onbetaalbaar was. Het 
werden uiteindelijk elf Conotops.

De volgende dag liep ik in de klas naar 
de lessenaar van een andere Piet-leraar, 
Piet van Gool. Ik moest mijn potlood 
aan laten slijpen, daar stond aan de les-
senaar een mooi apparaatje voor. ‘Van 
Gool’ had inmiddels de rekening van de 
11 ijsco’s ontvangen en vroeg of ik daar 
misschien achter zat. Of ik wel wist wat 
dat kostte. Ik waste mijn handen in on-
schuld. Ja, ja zei van Gool toen. Voetbal, 
voetbal, voetbal, en nog eens voetbal. 
Dat is bij jou het enige wat telt. Maar de 
rekening werd betaald, Boerke Wouters 
had die week een geweldige omzet.

O ja, dat Europaclubtoernooi is trou-
wens ook heel bijzonder. Die column 
houdt u van mij nog tegoed. Eerst maar 
eens kijken hoe het met Oranje gaat. 
Ik zeg: Weghorst met zijn zeven lullen 
maar eens even op de tribune plaats 
laten nemen. Berghuis met Depay in de 
spits. Daarna praten we verder.

Koning Voetbal

Schoolvoetbal-
toernooi

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,-

Het Europaclubtoernooi

O ja, dat Europaclubtoernooi is trou-
wens ook heel bijzonder. Die column 
houdt u van mij nog tegoed. Eerst maar 
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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

Hamelendijk 2, 5541 RA Reusel  |  +31 (0)497 389070  |  solliciteren@faes.nl  |  www.faes.nl

Wil je onderdeel worden van The Packaging People van Faes? 

Goed nieuws, want we zijn op zoek naar nieuwe aanwinsten 

voor ons team!

Enthousiaste professionals in een open werksfeer
Faes, ooit begonnen als flightcase bouwer, is een alleskunner 

op het gebied van industrieel verpakken. Het team van 

Faes vormt samen ‘The Packaging People’, een groep 

experts met jarenlange ervaring in maatwerkverpakkingen, 

verpakkingsdiensten en verpakkingsmanagement. Zij zetten 

zich iedere dag in om met hun kennis, ervaring en creativiteit 

verpakkingsoplossingen op maat te leveren.

Wil jij mee groeien met The Packaging People? Scan de QR code of kijk op 

faes.nl/werken-bij voor de volledige omschrijving en solliciteer direct!

Kom jij ons team
versterken?

Junior Controller

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

Assistent Inkoop

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

Productie-
medewerker

(allround)

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

Productie-
medewerker
(cleanroom)

Willems Business Cars is een taxibedrijf dat zich in de loop 
der jaren gespecialiseerd heeft in het zakelijke vervoer. Wij 
vervoeren onze gasten met personenwagens en luxe bus-
jes naar diverse bestemmingen in binnen- en buitenland. 
Naast onze hoofdmoot - het tijdens kantooruren pendelen 
met busjes tussen verschillende bedrijfsgebouwen - rij-
den wij met zakelijke passagiers naar/van de luchthavens 
Schiphol, Brussel en Düsseldorf. Deze werkzaamheden vin-

den hoofdzakelijk plaats in de ochtend tussen 04.30 en 11.00 uur en ’s middags/’s avonds tussen 15.00 en 
24.00 uur. Om een indruk te krijgen van ons bedrijf, kunt u een kijkje nemen op onze website: willemsbc.nl

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar 
enkele parttime en/of fulltime  

Chauffeurs (m/v)
De werkzaamheden betreffen voornamelijk het tijdens kantooruren pendelen met 
busjes tussen diverse bedrijfsgebouwen

Vereisten: - Rijbewijs B
 - Beheersing van de Engelse taal
 - Bereid om op onregelmatige tijdstippen te werken
 -  In het bezit van de chauffeurskaart taxi of bereid om de 

verplichte examens hiertoe af te leggen. Het bezit van de 
chauffeurskaart taxi is niet vereist, maar wel een pré.

 - Woonachtig in de regio De Kempen of Veldhoven 

De CAO Taxivervoer is van toepassing, 
(basis maandsalaris zonder ervaring: € 2.013,33).

Sollicitaties s.v.p. binnen een week zenden aan 
Rob en/of Geert-Jan Willems: info@willemsbc.nl

Vacatures 
in de regio!
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Op het Op het 
festivalfestival

 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 5

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

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

5 6 1 9 3 4
4 8 5 6 7

2 3 7 5 8
6 1 2

2 8 5 8 9 4 5
5 4 2 9

2 8
1 6 8 2
8 5

7 3 1 8
1 6 4 6 2 4 6

9 6 7
8 6 3 3 5

9 7 5 7 4
5 8 9 6 1 7

9 2 3 7 2 1 4
8 5 7 5

6 2 9 1 8 9 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
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 25

The w
ay to a m

an's heart is below
 his stom

ach.
-- Ron Randall

3 1 2
6 5
8 4

5 9 7
2 9 4 3

1 5 8
2 6

4 1
3 6 5

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 25

W
e know

 nothing about m
otivation. All w

e can do is w
rite books about it.

8 2 7 6 5
9 2
7 6 3

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

1 4 5
2 8

4 8 9 3 6

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AANRAKING
AHORN
ANTIEK
BAZIG

CONDENS
DUINEN
ENGEL
FEEST
GARDE

HAKBLOK
HANGAR
HEVEL
IDEAAL
IETWAT

INFARCT
INTACT
INTERIM
KEVER

KINDERHULP
KOKET
LATEX

LEZING
LINNEN

LUCHTLEDIG
MUZIEK
NETJES

OXIDEREN
PELSHANDEL

PUPIL
RESTANT
ROMIG
SCHIER
SNOER

TEGENVRAAG
TOUWSLAGER

TROTS
VAGEVUUR

VENLO
VERSTROOID
WAPENKLEED

WEIDE
WERKDUUR

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Henk van der Linden uit Reusel

met de oplossing: 
‘scheidsrechtersbal’

Henk heeft een PC55-pakket gewonnen 
bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, een 
heerlijke luxe vlaai, wordt aangeboden 
door JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

Cryptofi lippine EK Voetbal - Oplossing: Scheidsrechtersbal A: Poulefase – B: Juichcape – C: Schaduwspits – D: Frenkie de 
Jong – E: Halve fi nale – F: De Rode Duivels – G: Kunstgras – H: Landsverdediger – I: Malen – J: Schwalbe – K: Ochtendspits
L: Combinatievoetbal – M: Frank en vrij – N: Cyberaanval – O: Televisierechter – P: Blikveld – Q: Lichtvaardigheid – R: Tim Krul 

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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SNIEDERSLAAN 12A BLADEL  |  NIEUWSTRAAT 24 EERSEL

SHOP MET 
KORTINGEN

TOT WEL

SHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COM

Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteer dan nu! Check www.werkenbijdsg.com
M/V | Op oproepbasis
Voor ons filiaal in Eersel

IN DE KEMPEN

HAPERT - Moto Master uit Duizel ver-
huist naar het Kempisch Bedrijvenpark 
in Hapert. De verkoopovereenkomst is 
getekend en de aanvraag voor de om-
gevingsvergunning voor de nieuwbouw 
is ingediend. 

Moto Master Europe BV is producent van 
remschijven en remsystemen voor de pro-
fessionele motorsport en de gemotoriseer-
de tweewieler aftermarket. Het bedrijf ont-
wikkelt en produceert deze producten in 
eigen huis met een uitgebreid machinepark 
en werkt hierbij samen met grote merken, 
zoals KTM en BMW Motorrad.  

Moto Master-producten worden naar meer 
dan 50 landen wereldwijd gedistribueerd. 
Vanwege ruimtegebrek op de locatie in 
Duizel heeft het bedrijf besloten om te ver-

plaatsen naar het Kempisch Bedrijvenpark. 
Op een fraaie zichtlocatie aan de Provincia-
leweg wordt een ruim pand gebouwd. In de 
tweede helft van 2021 wordt gestart met de 
bouwwerkzaamheden. Het pand is ontwor-
pen door Franken Architectuur uit Bergeijk. 

Kempisch Bedrijvenpark
Het Kempisch Bedrijvenpark is een regio-
naal bedrijventerrein van 69 hectare groot, 
dat is aangelegd door de vier Kempenge-
meenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reu-
sel-De Mierden. Grote bedrijven die door 
willen groeien in eigen regio kunnen hier 
terecht. Inmiddels is ruim 68% van het be-
drijvenpark verkocht. 

Voor meer informatie zie: 

www.kempischbedrijvenpark.com

Moto Master verhuist naar 
Kempisch Bedrijvenpark

Impressie nieuwbouw

De gemeente 
moet zoals al 
eerder gemeld, 
vier bomen op 
de Markt en de 
Hint kappen 
omdat ze onvei-

lig zijn. Tegen de kap van de bomen op 
de Markt is een bezwaar ingediend. 

Na een gesprek met de bezwaarmakers 
worden de bomen op de Markt niet bij de 
grond afgezaagd, maar tijdelijk op 4 tot 5 
meter hoogte afgezaagd. De bomen zijn 
dan weer veilig, maar er komt dan geen 
gat in de bomenrijen. Ondertussen zijn we 
bezig met een vervangingsplan voor deze 
bomen aan de markt. Zodra dit plan klaar 
is, zullen alle vier de gekapte bomen ver-
vangen worden.

Vier bomen 
kappen op de 
Markt in Eersel

Studenten van HAS Hogeschool in Den 
Bosch hebben de afgelopen weken 
onderzocht welke planten en insecten 
er voorkomen in onze bermen. Dit on-
derzoek maakt deel uit van een project 
van gemeenten Eersel, Bladel, Bergeijk, 
Reusel-De Mierden en Oirschot. 

We laten samen een plan voor zogenaamd 
‘ecologisch bermbeheer’ opstellen. In dit 
plan kijken we hoe we meer bloemen en 
insecten in de bermen kunnen aantrekken.

Onderzoek 
naar planten en 
insecten in onze 
bermen
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Dit is de laatste week dat er nog asperges 
gestoken worden. Door het koude voor-
jaar was er lange tijd een beperkt aanbod, 
maar nu in juni kunnen we nog even volop 
genieten van deze seizoensgroenten. 
Op de valreep deel ik dan ook nog even dit 
aspergehapje, om nog een paar dagen vast 
te houden aan het aspergeseizoen….. 2022 lijkt nog ver weg.

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

Asperge Hapje
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 10 dunne witte asperges
o Zakje mix voor Bretons gehakt
o 400 gr gemengd gehakt
o 10 plakjes  bladerdeeg
o een ei
o 5 plakjes achterham

Schil de asperges, snijd het onderste
harde stukje eraf en kook ze in water
met wat zout in 10-15 min. gaar. Laat
de asperges in een vergiet goed
uitlekken.
Meng het gehakt met het ei en de
gehaktkruiden (ik heb Bretonse
gebruikt, maar pak wat je lekker
vindt). Smeer op de de helft van een
plakje bladerdeeg een laagje gehakt
oen beleg met een plakje ham. Leg er
een gehalveerde asperge op, beleg

weer met plakjes ham, een laagje
gehakt en sluit met de andere helft
van het bladerdeeg. Sluit de zijkanten
van het deeg met een vork of ander
motief. Bak de pastei in een
voorverwarmde oven van 180C in
circa 25-35 minuten goudbruin en
gaar.

Serveer de pastei als lunchgerecht.
Of snijd er hapjes van.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15 min Klaar in: 35  min

400 gr gemengd gehakt
10 plakjes  bladerdeeg

Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Asperge Hapje
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 10 dunne witte asperges
o Zakje mix voor Bretons gehakt
o 400 gr gemengd gehakt
o 10 plakjes  bladerdeeg
o een ei
o 5 plakjes achterham

Schil de asperges, snijd het onderste
harde stukje eraf en kook ze in water
met wat zout in 10-15 min. gaar. Laat
de asperges in een vergiet goed
uitlekken.
Meng het gehakt met het ei en de
gehaktkruiden (ik heb Bretonse
gebruikt, maar pak wat je lekker
vindt). Smeer op de de helft van een
plakje bladerdeeg een laagje gehakt
oen beleg met een plakje ham. Leg er
een gehalveerde asperge op, beleg

weer met plakjes ham, een laagje
gehakt en sluit met de andere helft
van het bladerdeeg. Sluit de zijkanten
van het deeg met een vork of ander
motief. Bak de pastei in een
voorverwarmde oven van 180C in
circa 25-35 minuten goudbruin en
gaar.

Serveer de pastei als lunchgerecht.
Of snijd er hapjes van.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15 min Klaar in: 35  min

Asperge Hapje
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 10 dunne witte asperges
o Zakje mix voor Bretons gehakt
o 400 gr gemengd gehakt
o 10 plakjes  bladerdeeg
o een ei
o 5 plakjes achterham

Schil de asperges, snijd het onderste
harde stukje eraf en kook ze in water
met wat zout in 10-15 min. gaar. Laat
de asperges in een vergiet goed
uitlekken.
Meng het gehakt met het ei en de
gehaktkruiden (ik heb Bretonse
gebruikt, maar pak wat je lekker
vindt). Smeer op de de helft van een
plakje bladerdeeg een laagje gehakt
oen beleg met een plakje ham. Leg er
een gehalveerde asperge op, beleg

weer met plakjes ham, een laagje
gehakt en sluit met de andere helft
van het bladerdeeg. Sluit de zijkanten
van het deeg met een vork of ander
motief. Bak de pastei in een
voorverwarmde oven van 180C in
circa 25-35 minuten goudbruin en
gaar.

Serveer de pastei als lunchgerecht.
Of snijd er hapjes van.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15 min Klaar in: 35  min

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.

✔Eigen 

VERMAAK

BLADEL - Eindelijk kun je nu komen 
kijken naar de kindermusical Minoes in 
cultureel centrum Den Herd op zaterdag 
10 juli, om 19.00 uur. Een groep kinderen 
uit Bladel en omgeving gaat u zeker ver-
maken met deze voorstelling naar het 
boek van Annie M.G. Schmidt. 

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

dat u allemaal komt kijken na een jaar van 
wachten! 

Het verhaal gaat over poes Minoes die in 
een mens verandert. Maar hoe en waarom 
dat snapt niemand. Alle katten uit de buurt 
gaan mee op onderzoek en dan komen ze 
oog in oog te staan met Ellemeet en die 
haat katten! 

Ben je na het zien van deze show enthou-
siast geworden, dan kun je mee gaan 
doen met onze volgende musical. Zingen, 
dansen en acteren doen we elke vrijdag bij 
Podium10, Biezeveld 10 in Bladel. Zien we 
je op zaterdag 10 juli?

Kom kijken naar de kindermusical 
Minoes in Den Herd
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Bretons
Gehakt

Verse
Kipfilet

Kip HamKaas
Schnitzels

Kip HamKaasEK 
Schnitzels

Runder 
Tartaartjes

Kip HamKaasEK EK 
500 gram € 4,99

Kip HamKaasKip HamKaasKip HamKaasKip HamKaas
500 gram € 4,99

Runder Runder 
500 gram € 5,99

TartaartjesTartaartjes
4+1

GRATIS

SchnitzelsSchnitzelsSchnitzels
4+1

GRATIS

Boterhamworst 

Filet Americain

100 gram € 1,19
Boterhamworst 

Filet AmericainFilet AmericainFilet Americain

Boterhamworst 
100 gram € 1,69

Filet AmericainFilet AmericainFilet AmericainFilet AmericainFilet AmericainFilet Americain

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 28 JUNI T/M ZATERDAG 3 JULI

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

                                                      

500 gram500 gram500 gram

Runder Runder 
500 gram500 gram € 5,99€ 5,99€ 5,99€ 5,99

Runder     
Riblappen

HO�ANDSE GEVULDE

Gevuld met prei, 
rode uit, paprika 

en r�mk�s.
Le�er op de �q 

of in de oven

Gri�en, ba�en of 
koken; ze  zijn �n 
le�ere toevoeging 

bij �n gerecht.
ALTIJD V�R €0,99

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

KipfiletKipfiletKipfiletKipfilet
500 gram500 gram € 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99

SchnitzelsSchnitzels
4+1

GRATIS
Le�ere zalm�let 
v�r op de �q, in 
de oven of de pan.

Deze w�k: 

VERSE ZALM£LET

GEVULDE
Aarda¤elHO�ANDSE 

Champignons

W§KW§KW§KTO©ER!

VERSE ZALM£LET

W§KW§KW§KW§KW§KW§KW§KW§KW§KW§KTO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!
TO©ER!

Gemarin�rd

100 gram € 2,39

NU EXTRA V�RDELIG
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7150,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 POA
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 3950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1400,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
SEAT AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1950,00  
SUZUKI  SPLASH 1.2 AUTOM. GRIJS 2011 POA             
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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



25 25 juni 2021

• Grondwerken
• Asbestverwijdering
• Renovatiesloopwerken
• Betonzaag- en freeswerk
• Containers

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

SALE
20%   50%-

)
“

]^^
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HOF 25, 5571 CA
BERGEIJK  |  0497 - 571347  

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

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

JONG & OUD

VELDHOVEN - De 
Veldhovense wie-
lerkoers had in het 
verleden al nooit 
echt moeite om een 
goed peloton aan 
de start te krijgen, 

maar dit jaar was de startlijst zelfs in 
een paar uur volledig gevuld. Zowel de 
Simac Omloop der Kempen voor man-
nen als ook de ZLM Omloop der Kem-
pen Ladies brengen een internationaal 
startveld op de been.

“Zelfs 2 weken voor de koers kreeg ik nog 
een belletje van een ploegleider die met 
zijn vrouwenteam aan de start wil verschij-
nen op zaterdag 3 juli”, zegt koersdirecteur 
Cédric Louwers van de ZLM Omloop der 
Kempen Ladies. “De startlijst zit inmiddels 
helemaal vol. We gaan met een volledig 
peloton van maar liefst 150 internationale 
vrouwen van start voor de openingsklas-
sieker van de KNWU Topcompetitie.”

Koersdirecteur bij de mannen en oud-win-
naar van de Simac Omloop der Kempen, 
John van den Akker, begrijpt deze ont-
wikkeling. Want ook bij zijn mannenkoers 
staan er de maximale 23 ploegen aan het 
vertrek. “We zijn de eerste wedstrijd in de 
Topcompetitie, zowel bij de mannen als 
vrouwen. Daarnaast organiseren we ook 
de eerste wedstrijden voor nieuwelingen en 
junioren van dit seizoen. Deze wedstrijden 
voor de jeugd waren werkelijk in drie uur 
volledig volgeboekt. Een uur later hadden 
we al een flinke wachtlijst. Voor velen is dit 
weer een eerste kans om een echte wed-
strijd te rijden in Nederland. Ze komen dan 
ook vanuit heel het land naar Veldhoven op 
3 en 4 juli”, aldus John van den Akker.

Natuurlijk is het ook voor de organisatie 
van de Omloop der Kempen spannend 
geweest de afgelopen maanden. Eerst de 
annulering in 2020, daarna verplaatsing in 
2021 van traditionele datum in mei naar 
een nieuwe datum begin juli. Maar de op 
één na oudste wielerklassieker van Ne-
derland weet zich al jaren gesteund door 
een stabiele groep sponsoren. Dit jaar ver-
lengde hoofdsponsor Simac haar contract. 
Daarnaast werd er een nieuwe hoofdspon-
sor gevonden voor de internationale vrou-
wenkoers in verzekeraar ZLM. 

“Het is goed om te zien dat onze vaste en 
ook nieuwe sponsoren de koers voorrang 
geven”, zegt ODK-voorzitter Henry van 
den Biggelaar. “Natuurlijk zijn ook de hos-
pitality voorzieningen en VIP accommoda-
tie van belang in de sponsordeals, maar 
geen enkele sponsor heeft zich terugge-
trokken doordat we in 2020 niet konden 
koersen. En allemaal willen ze graag dat 
het mannen- en vrouwenpeloton weer door 
de Kempen kan koersen. Als dat nog een 
jaar met een beperkte VIP accommodatie 
moet, dan is het maar zo. De koers gaat 
voor is de insteek van onze sponsoren. 
Dat helpt je als organisatie wel om door te 
gaan. En, vergeet niet we organiseren dit 
jaar voor de 72e keer de mannen klassie-
ker. Zoiets geef je niet zomaar op”, aldus 
Van den Biggelaar.

De ODK-organisatie weet zich naast Simac 
en ZLM komend jaar ook gesteund door 
Groenen Groep (die hun contract weer ver-
lengd hebben), Beukers Autoschade, Volvo 
Van Roosmalen (als nieuwe autosponsor) 
en VDL. Allemaal grote sponsoren van de 
mannen- en vrouwenklassieker. 

Om de toestroom van publiek te kunnen 
managen lanceert de omloop dit jaar een 
eigen app. Daarmee kan iedereen op af-
stand live de koers voor mannen en vrou-
wen volgen. Zo blijven wielervolgers direct 
op de hoogte van de koersontwikkelingen 
en kunnen er ook tips worden geven op 
gebied van crowd-management als het er-
gens te druk dreigt te worden bij start/finish 
of in de dorpen in de Kempen.

Zaterdag 3 juli starten 150 vrouwen om 
18.00 uur op de Plaatse aan de Dorpstraat 
in Veldhoven. De finish staat dan rond 
21.00 uur gepland. Op zondag 4 juli gaan 
de mannen om 12.00 uur van start en wor-
den zij rond 16.30 uur weer terug verwacht 
op de finishlijn aan de Dorpstraat in het 
centrum van Veldhoven.

De 72e Simac Omloop der Kempen en de 
ZLM Omloop der Kempen Ladies zijn al-
lebei de openingsklassieker van de KNWU 
Topcompetitie. Voor meer info ga naar
 

www.omloopderkempen.nl

Veel animo voor Omloop der Kempen

Foto: Leon van Bon

Gelukkig mag er weer een kermis ge-
organiseerd worden in Hooge Mierde. 
Natuurlijk zijn er wel enkele voorzorgs-
maatregelen:

-  Er is één ingang (bij de loempiakraam, St. 
Cornelisstraat).

-  Er mogen maximaal 260 bezoekers tege-
lijkertijd op de kermis aanwezig zijn. Dit 
wordt geteld bij de ingang.

- Er is een eenrichtingslooprichting.
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
-  Volg de aanwijzingen op van de ‘sfeerbe-

wakers’ (herkenbaar aan hun gele hesje).

De kermis duurt van zaterdag 3 tot en met 
dinsdag 6 juli en de openingstijden zijn za-
terdag van 18.30 tot 01.00 uur en zondag 
tot en met dinsdag van 13.00 tot 00.00 uur.

Op het Myrthaplein staan een rupsbaan, 
draaimolen, botsauto’s, schiettent, touwtje  
trekken/eendjes vissen, grijpkranen, olie-
bollen-gebakkraam, snoep-/suikerspin-
kraam, viskraam, loempiakraam en de  
enveloppenkraam van KPJ Hooge Mierde.

Wij wensen je heel veel plezier op de kermis!

Kermis Hooge Mierde gaat door!
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Onze duim gaat omhoog voor de leden van korfbal-
vereniging Rosolo, omdat ze allemaal heel goed hun 
best hebben gedaan met de verkoop van de jaarlijkse 
koekenactie en alle mensen die bij onze leden een 
pakket hebben gekocht. Ook een duim omhoog voor 
de vrijwilligers die de koekenpakketten mee zijn ko-
men inpakken en voor de vele sponsoren die dit jaar 
de koekenactie hebben ondersteund. Onze hartelijke 
dank daarvoor!

Koekenteam korfbalvereniging Rosolo

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

Een duim omhoog voor VC Bladel voor de fi jne samenwerking en het beschikbaar stellen 
van de beachvolleybalvelden. Met een kleine aanpassing was het een prachtige beach-
korfbalzondag en kijken we uit als we weer mogen komen beachkorfballen.

Korfbalvereniging KVC

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

Een hele dikke duim omhoog voor al degene die ons zondag 20 juni hebben geholpen 
op de Wilhelminalaan in Reusel, toen mijn man met zijn rolstoel en tracker ten val kwam, 
doordat zijn linkerwiel afbrak van zijn rolstoel. Het was heel fi jn dat er zo snel van alle 
kanten hulp werd geboden. Super bedankt! 

Jan & Door

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

Bij warm weer een mondkapje en bril dragen is geen pretje. De bril beslaat snel, dus de 
oplossing is: mondkapje op en de bril even opzij. In mijn geval even in het winkelwagentje. 
Bij thuiskomst waren de boodschappen in orde maar de bril vergeten. Snel terug naar 
de infobalie van AH en gelukkig was mijn bril terecht. Dus een dikke duim omhoog voor 
degene die mijn bril keurig bij de infobalie had bezorgd.

Henk de Vries

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep 
mensen uit de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ 
zoals hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet 
geplaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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  WIST
     JE 
DAT...?

... je in sommige 
landen kunt trouwen met 
iemand die al overleden 
is? In Frankrijk wordt 
daar soms toestemming 
voor gegeven. Zo mocht 

een zwangere vrouw 
van wie de partner 
omkwam tijdens een 

politieactie met haar 
overleden vriend 

trouwen. Ze kreeg zelfs 
toestemming van de 

Franse president Nicolas 
Sarkozy. Ook in Soedan 

en China is dit 
toegestaan.

Inschrijven kofferbakverkoop 
in Lage Mierde

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

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

Aanmelden kan via: 

www.ambrosius.boerenkamp.com

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

REUSEL - Na 9 maan-
den gaan we op de 
laatste dinsdag van 
deze maand weer 
een kienmiddag met 
leuke prijzen houden 
in D’n Aachterûm, 
Korenbocht 50.

We houden nog rekening met de corona-
maatregelen, zodat u de 1,5 meter afstand 
in acht kunt nemen. Datum en tijd: dinsdag 
29 juni om 13.30 uur. U bent van harte wel-
kom, dus doe mee. Het is gezellig. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Kienen in 
D’n Aachterûm

Vanwege de coronamaatregelen ver-
loopt contact met de gemeente voorna-
melijk telefonisch of online. We proberen 
onze dienstverlening zo goed mogelijk 
door te laten gaan. 

Loket burgerzaken werkt alleen op 
afspraak. Een afspraak maken kan via 
0497-650001. Actuele informatie lees je op 

www.rijksoverheid.nl

Contact met gemeente 
telefonisch of online
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Website bijhouden in Wordpress     
Wel!Welzijn zoekt vrijwilligers die de web-
site voor De Goei Plak willen bijhouden 
en actueel willen maken met WordPress. 
In eerste instantie ligt er wat extra werk in 
het actualiseren van de website, het con-
troleren van alle gegevens op juistheid en 
zorgen dat de website zo volledig mogelijk 
is. Daarna zal het actueel houden een stuk 
minder werk vragen.

Je kunt vanuit huis werken of bij De Goei 
Plak op tijden die voor jou het beste uitko-
men. Het zou fijn zijn als de website na de 
zomer weer helemaal bijgewerkt is. 

Contactpersoon Ivonne Megens di/wo/do, 
0497-514746 / 06-5778 2844 of imegens@
welzijndekempen.nl

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

Chauffeur personenbus
Zorgboerderij Bij de Pinken biedt activi-
teiten aan mensen met een beperking of 
mensen die in een isolement dreigen te ge-
raken. Zij zoeken een chauffeur voor hun 
cliënten uit Bladel/Eersel. 

Je rijdt in een busje van de Zorgboerderij. 
Je haalt eenmaal of meerdere keren per 
week cliënten thuis op vanaf 08.15 uur. Aan 
het einde van de dag vanaf 16.00 uur breng 
je de cliënten weer naar huis.

Neem voor aanvullende informatie contact 
op met: Maartje Liebrand 06-82420986 of 
info@dezorgboerderij.com

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Markt 32  Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl

Met deze behandeling knippen we jouw 
krullen ‘bundel voor bundel’ en vallen 
ze mooier met meer veerkracht en veel 
minder pluis. 

Ook kijken we samen naar de beste manier 
van styling en verzorging voor jouw haar. 
Klinkt top toch? 

Kijk op onze website en socials voor meer 
informatie en voorbeelden of kom even langs.

Markt 32  Hapert

Vanaf nu ook bij Kapperzzz de 

Global Curl knipmethode 

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

Burg. van Houdtplein 22 z • Bladel
www.fi erohaarwerken.nl

✔ Voor haarwerken, maatwerk en 
 haarstukken.
✔ Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
✔ Privacy gewaarborgd.
✔ Gespecialiseerd in nazorg.
✔ Fiero kan meteen declareren bij uw
  zorgverzekering als we in bezit zijn 
 van een doktersverklaring.
✔   Salon in het gezondheidscentrum.
✔   Altijd een eerlijk, vrijblijvend en 
 gratis adviesgesprek.

KEMPEN - De Grensparkwandelingen 
2021, op de bekende dinsdagen in juli 
en augustus, gaan dit jaar niet door. Het 
coronavirus is wel aan het inperken, 
maar onze organisatie vindt het niet 
verstandig om een groots evenement te 
plannen. Ons 25-jarig jubileum, wat we 
graag groots wilden vieren, hebben we 
helaas weer moeten cancelen.

Wat zijn grensparkwandelingen? 
De zomerse grensparkwandelingen zijn 
ontstaan in 1995 uit de grensoverschrijden-
de samenwerking tussen wandelverenigin-
gen in vijf gemeenten van de Limburgse, 
Antwerpse en Nederlandse Kempen. Vijf-
entwintig jaar later zijn er acht verenigin-
gen: Lommel, Luyksgestel, Bergeijk, Bla-
del, Eersel, Reusel, Valkenswaard en Mol, 
die op een dinsdag in de zomer een grens-
parkwandeling organiseren. 

Het grenspark van de Limburgse, Ant-
werpse en Nederlandse Kempen biedt een 
mozaïek van landschappen. Je vindt er 
bossen, heide, beekvalleien, vennen, wei-
landen, akkers en grootschalige landbouw-
gebieden.

Ons staat niets meer in de weg het jubileum 
alsnog te vieren in 2022. Houd de publici-
teit in de gaten via Comité Grensparkwan-
delingen. Info: 0032/(0)14311551 of

www.facebook.com/
grensparkwandelingen

Grensparkwandelingen 
2021 afgelast!
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

Meeltjes

Originele roundup. Tel. 06-16933391.

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.

Mooie dameskleding
Bij Anna-Moon secondhandstore. 
Nieuwstraat 6A, Hapert. Van harte welkom op 
wo-do-vrij-zaterdag van 13.00-17.00 uur.

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

Originele kolenkit E 5. Tel. 0497-681636.

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

Elektrische kettingzaag met slijpmachine voor 
de ketting. Samen € 50,00. Tel. 0497-592164.

Sparta Transporter damesfiets, zwart, 
trommelremmen, 3 versnellingen, € 150,-.
Tel. 06-53416897.

Transporter Cortina jongensfiets, wielm. 26”, 
zwart, 3 versnellingen, € 135,-. 
Tel. 06-53416897.

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

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

Plaats een meeltje tot 20 woorden gratis! 
Opgeven via www.pc55.nl.

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

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.

VERLOREN: Sleutelbos met een Zwarte Kaat 
poppetje eraan op zondag 13 juni op fietspad 
tussen Hulsel en Bladel. Tel. 06-20789355.

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.

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: ± 40 terrastegels, 
40 x 40 cm, Tel. 0497-681612.

GRATIS AF TE HALEN: Buttons. 
Tel. 0497-681636.

GRATIS AF TE HALEN: Betonklinkertjes, 
10x10 cm, getrommeld, roze mix.
Tel. 0497-592164.

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.

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

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: 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
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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!

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!

BLADEL - Je hoopt 
het nooit mee te 
maken, maar per 
week krijgen 300 
mensen in Neder-

land een hartstilstand. Weet jij wat je 
moet doen als je iemand in elkaar ziet 
zakken? Wist je dat 75% van de reani-
maties in de thuissituatie plaats vinden 
en dat elke seconde telt? Hoe eerder 
wordt gestart met het geven van borst-
compressies in combinatie met beade-
mingen en het toedienen van een schok 
via een AED hoe groter de kans van 
overleven.

COTA organiseert reanimatiecursussen 
van het Rode Kruis in Bladel. In deze basis-
cursus leer je: hoe je een hartstilstand her-
kent, wat je als eerste moet doen en hoe je 
reanimeert en een AED gebruikt. Ook zal 
er aandacht worden besteed aan de app 
hartslagnu.nl, waarmee burgerhulpver-
leners (met een reanimatiediploma) wor-
den opgeroepen door de meldkamer 112. 
Een reanimatiecursus kan door iedereen 

worden gevolgd vanaf 12 jaar. Na afl oop 
krijg je een certifi caat van het Rode Kruis. 
Vanzelfsprekend worden alle COVID-19 
hygiënemaatregelen gehanteerd.  

De cursussen worden gegeven bij COTA, 
Raambrug 48 in  Bladel. Er zijn maximaal 6 
cursisten per cursus. Indien je aanvullend 
bent verzekerd kan het zijn dat de kosten 
worden vergoed door je zorgverzekeraar.

Data en tijden:
-  Woensdag 21 juli: reanimatie basis van  

18.30 tot 22.30 uur.
-  Dinsdag 3 augustus: reanimatie basis van 

18.30 tot 22.30 uur.
-  Woensdag 4 augustus: reanimatie herha-

ling van 19.00 tot 21.00 uur (alleen te vol-
gen indien je in bezit bent van een geldig 
reanimatiecertifi caat).

-  Zaterdag 7 augustus: reanimatie basis 
van 09.00 tot 13.00 uur.

Voor opgave en meer informatie bij Marcel 
Gladdines (EHBO/reanimatie instructeur): 
mgladdines@rodekruis.nl

Weet jij wat je moet doen bij een hartstilstand?

Opendeurdagen Stichting Wereld Wijd

REUSEL - Stichting Wereld Wijd uit Reusel houdt zaterdag 10 en zondag 11 juli 
weer opendeurdagen met een hobby-, speelgoed- en rommelmarkt. Deze vindt 
plaats in de blokhut van Jong Nederland, Hulselsedijk 32 in Reusel. Het publiek 
kan er terecht van 10.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens de open dagen zijn producten te koop die door onze leden van de stichting 
zijn gemaakt, zoals vogelhuisjes, houten speelgoed, zelfgebreide sokken, truien en 
nieuw gemaakte schorten, sieraden, kaarten enz. Tevens is er ook een enveloppen-
stand. U kunt genieten van koffi  e, thee en fris met een lekkere, warme wafel.  

Stichting Wereld Wijd zet zich in voor hulp aan de Derde Wereld. Dit keer is de 
opbrengst van de opendeurdagen voor het project van frater Theo Adams in Brazilië. 

De toegang is gratis.
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Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Ik sprak bij het boodschappen doen 
iemand die naar Compostella is gepelgri-
meerd. Ik vroeg hem of het al weer kriebel-
de met dit mooie weer. Dat deed het niet. 
De man had door zijn pelgrimage rust en 
perspectief gekregen. Hij hoefde niet perse 
nog een keer op reis. Misschien later nog. 
25 juli komt dichterbij. Dan is de feestdag 
van de H. Apostel Jacobus, die in Com-
postella vereerd wordt. Pelgrims omhelzen 
zijn beeld als bekroning van hun tocht. Die 
dag nodig ik mensen uit die naar Jacobus 
zijn gepelgrimeerd om na de Mis op de kof-
fi e te komen, om 12.00 uur in de pastorie-
tuin in Bladel. Het zou leuk zijn als iedereen 
een voorwerp meenam (een steen, een foto 
of een stempelkaart enz.) dat een bijzon-
der aandenken is aan de reis. Ook mensen 
die voornemens zijn om de peglrimstocht 
te maken zijn welkom. De verhalen zullen 
ongetwijfeld inspiratie geven. Tot slot is er 
een pelgrimsborrel. Ultreia!

Pastoor Schilder

Vooravond
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 

HH. Apostelen Petrus 
en Paulus
Zondag 27 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

H. Ireneüs
Maandag 28 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 29 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Nel Buijtels (f)

- Overleden ouders Aarts-Jansen, 
  zoon Adrianus en dochter Frieda (f)

HH. Eerste martelaren 
van Rome
Woensdag 30 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, 
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 1 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed 
08.30 uur: Bladel, Kerk (ter ere van het 
                 Kostbaar Bloed van Christus)
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Eucharistieviering

Vrijdag 2 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk (ter ere van het 
                 H. Hart van Jezus)

Vooravond
Zaterdag 3 juli
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

14e Zondag door het Jaar
Zondag 4 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 3 en 4 juli)

Bladel zaterdag:
- Cor Vosters-Cornelis
- Nol Maandonks

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Mevrouw Dumon-Beek

Casteren:
- Nel Daemen-Peeters

Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Familie Plasmans-van der Aa

Hoogeloon:
- Om zegen over het Jaar van het Huwelijk 
  in de parochie

Netersel:
- Om zegen over het Jaar van het Huwelijk 
  in de parochie

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Maandag 28 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Hoogfeest: H.H. Petrus 
en Paulus, Apostelen
Dinsdag 29 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Overleden ouders Theodorus en 
  Catharina Lavrijsen-Moeskops 
  en overleden kinderen

Woensdag 30 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 1 juli
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Nel van de Berk-Lavrijsen
- Theo Lavrijsen en 
  Nelly Lavrijsen-Sweijen

Vrijdag 2 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

14e Zondag door het Jaar
Zaterdag 3 juli  
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 4 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Ans Goudsmits
- Frans Roest en Hanna Roest-Maas 
  (vw. jaargetijde)
- Jan Roovers en Toos Roovers-Timmers
- Anneke Schellekens-van Moergastel
- Truus van Deursen-van Herk
13.00 uur: doopviering Milan Roos

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 
eenmaal per week naar de Voedsel-
bank. Alvast hartelijk dank!

-  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!

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

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

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

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

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

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

Zondag 27 juni: 10.00 uur. Mevr. Janneke Ockhuijsen uit Bladel.
Zondag 4 juli   : 10.00 uur. Voorganger nog onbekend
Zondag 11 juli : 10.00 uur. TV-dienst in de Dissel; 
                                           Immanuëlkerk, ds de Vries

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

DANKBETUIGING

Wij bedanken iedereen voor jullie steun en medeleven 
na het plotselinge overlijden van

Erik Vromans 

Alle bloemen, kaarten en bezoekjes hebben ons goed gedaan.

In het bijzonder bedanken wij Eriks leerlingen en 
collega’s van het Pius-X-college, voor de wijze waarop zij 

met ons meegeleefd hebben in deze moeilijke periode. 
Hun bijdrage heeft op ons een diepe indruk gemaakt. 

Monique Vromans                                                          Bladel, juni 2021
Tim

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

De anderhalve meter regeling blijft nog van kracht.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

28 JUNI

T/M

VRIJDAG 

2 JULI

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle steun, 
bloemen en kaarten gedurende zijn ziekte en na het overlijden van

JAAP DE KWAADSTENIET 
“Mijn lieve Jaap, onze papa en opa Jaap”

Een speciale dank aan 

dokter van Hoof, 
Susanne Groeneveld en 

thuiszorg Oktober

Dankzij de fi jne samenwerking met Oktober kon Jaap thuisblijven.

Annemiek
Kinderen en kleinkinderen

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Epiloog

Uitzending: woensdag 30 juni
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Bamboe
Hoofdkussen  

Voor de actuele openingstijden in de zomermaanden kijk op www.delaatslaapexpert.nl

*Voorwaarden in de winkel

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  •  vrijdags koopavond tot 20.00 op afspraak!

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

Caresse 7010/7060
Beide 200 gr/m2 gevuld en wasbaar
Tip voor koel slapen!

Bamboe zomer dekbed

v.a. €59,95

v.a. €35,-

Sense matras

€795,-
(90x200)Tip voor koel slapen!

2dematras gratis

NEEM 
mee!
Dat zomervoordeel*

SPOT

PRIJZEN

Actieperiode:
t/m 30 augustus 2021

Verkoelende 
molton kussensloop
Verkoelende 
matras molton
Ideaal voor slapers die het erg 
warm hebben of veel last hebben 
van warmteschommelingen/zweten 
tijdens de nacht.

v.a. €29,95

v.a. €79,95

DIVERSE
DEKBEKOVERTREKKEN

v.a. €25,-

€39,-

Tempur 
fi etszadeldekje
Verkrijgbaar in S, M en L
Het fi etszadeldekje vormt zich naar 
de contouren van je lichaam, biedt 
comfort en vermindert zadelpijn.

€25,-

2 voor
DOEZZEL HOOFDKUSSEN

Per 
stuk

€39,95

  Katoen zomer dekbed

Koelende matras topper

€349,-v.a.

Caresse 7010

Caresse 7060

Met
GRATIS 
voetbord

€45 ,--

De actie loopt van 5 juli t/12 september 2021

Direct uit voorraad leverbaar

€1999,-
v.a.

(140x200)
VLAK

v.a.


