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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - We kunnen er niet omheen: 
het klimaat is veranderd en het veran-
dert nog steeds. Meer hittedagen in de 
zomer, heftiger buien en langere perio-
des van droogte. Het goede nieuws is 
dat iedereen een steentje kan bijdragen 
om de gevolgen van de klimaatveran-
dering tegen te gaan. Al is een steentje 
weghalen eigenlijk een veel beter plan. 

Geschenk uit de hemel
In de gemeente Bladel is een werkgroep 
in het leven geroepen: Blauwgroen Bladel. 
De taak van de werkgroep is om samen 
met ondernemers, onderwijsinstellingen en  

inwoners te zorgen voor minder hittestress 
en betere verdeling van het regenwater. 
Leo Vennix is als beleidsmedewerker van 
de gemeente Bladel initiatiefnemer voor 
de werkgroep. “We doen al jaren veel aan 
watermanagement”, vertelt Leo. “Het riool 
werd gescheiden van de regenwaterafvoer 
en we zetten in op preventie en informa-
tievoorziening. Als we kijken naar hoe-
veel van het oppervlak van de gemeente  
eigendom is van de gemeente, dan hebben 
we het over ongeveer 25%. Dat betekent 
dat 75% in handen is van particulieren. 
Daar hebben wij in principe niets over te 
zeggen. Wil iemand zijn tuin helemaal vol-
storten met cement, dan is dat in principe 
toegestaan. Wenselijk is het niet want het 

regenwater, een geschenk uit de hemel, 
loopt rechtstreeks het riool in en dat is zon-
de. De aarde koelt af door water. Meer gras 
en zand in de tuin, betekent dat het water 
in de grond kan en dan wordt je tuin een  
stukje koeler. Toch fijn in de hete zomers 
die ons te wachten staan.” De werkgroep 
gaat als zelfstandig opererend orgaan door, 
met Janneke de Vries als ambassadeur.

Groen hoger op de agenda
Het verschil tussen een bebouwde omge-
ving en de niet-bebouwde omgeving is op 
warme dagen enkele graden. 
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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonnebril op 
sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden
   Actie geldig t/m 31 juli 2021.
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Regenwater is een 
geschenk uit de hemel
Blauwgroen Bladel zet in op klimaatadaptatie 
en vergroten van bewustwording
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Eén van de maatregelen om water te besparen is het plaatsen van een regenton.  
Janneke: “Zo jammer als dat mineraalrijke water de afvoer in loopt. Te gek eigenlijk 
dat het een lange weg af zou moeten leggen, via de waterzuivering, om via de kraan 
en gieter bij je planten te komen. Terwijl het al prima is als het uit de lucht gevallen 
is. Om zoveel mogelijk mensen te motiveren om een regenton te plaatsen, is er een 
mooie actie bedacht. Je krijgt hulp bij het installeren en een leuke korting op de aan-
schaf. Kijk maar eens op de website hoe het precies werkt.”

De gele emmers 
gaan weer op pad7 Het is oké 

om hulp te vragen21 Bij mountainbiken 
ben je zelf je 

grootste tegenstander

27
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HAPERT - Het KWF-collecteteam in Ha-
pert zoekt minstens 8 vrijwilligers die in 
de week van 5 t/m 11 september willen 
collecteren. Vanwege het coronavirus 
gebeurt dat in aangepaste vorm, op 
anderhalve meter afstand van de voor-
deur. Ook kun je je opgeven als mobiele  
collectant. Dan haal je gemakkelijk 
geld op via bijvoorbeeld WhatsApp of 
Facebook. 
 
Ook dit jaar is het heel belangrijk om geld 
op te halen voor kankeronderzoek en -zorg. 
Door de coronacrisis zijn er in 2020 4.000 
minder kankergevallen vastgesteld, maar 
dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk 
minder mensen kanker hebben gekregen. 
Naar verwachting lopen er duizenden men-
sen rond met onontdekte kanker. Voor die 
mensen is het belangrijk dat zorg weer op 
volle sterkte komt. 
 
Mobiel collecteren 
In de week van 5 t/m 11 september gaan 
80.000 collectanten in heel Nederland 
langs de deuren om geld op te halen. 
Naast contante donaties in de collectebus 

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

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

Steeds beter behandelen 
KWF financiert nu ruim 600 onderzoeken. 
Hierdoor groeit de kennis over kanker elke 
dag. We kunnen kanker steeds beter be-
handelen. Nu overleeft gemiddeld 65% van 
de patiënten de eerste 5 jaar. Bij de oprich-
ting van KWF was dit slechts 25%. 
 
Meld je aan 
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld 
op te halen, aan de deur of via je mobiel? 

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

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

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.

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

LOKAAL

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 treffen, 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

Helaas wordt er in onze gemeente wel 
eens afval gedumpt. Dat is niet de be-
doeling en zorgt voor extra werkzaam-
heden én kosten. Die kosten moeten uit-
eindelijk helaas worden doorberekend 
in de afvalstoffenheffing. 

Je kunt grof vuil voor een klein bedrag  
inleveren bij de milieustraat in Bladel. Meer 
informatie via www.reuseldemierden.nl/ 
milieustraat. 

Zie je dat er ergens gedumpt afval  
gedumpt? Meld het dan via 

www.reuseldemierden.nl/ietsmelden

Extra kosten door dumpen afval
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Wethouder Van der Linden: “Ga maar eens 
lekker op de Pals fi etsen tijdens een hitte-
golf. Daar is het lekker koel. Als je terug-
fi etst naar het dorp, rij je als het ware tegen 
een  muur van hitte aan. Door tegels te ver-
vangen door groen, kun je een dorp of stad 
tot wel acht graden af laten koelen.” 

Daarvan is Janneke ook overtuigd. “Het 
is zelfs wetenschappelijk bewezen. Groen 
krijgt steeds meer waarde. Waar in vroe-
ger jaren werd ingezet op het bouwen van 
zoveel mogelijk huizen, krijgt groen nu de 
ruimte. Broodnodig want zonder groen is 
er geen leven. Zonder bloemen geen bijen, 
zonder bijen geen fruit, zonder fruit min-
der gezondheid en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Er ligt een heel duidelijke op-
dracht om te gaan werken aan het vergro-
ten van de biodiversiteit in deze gemeente. 
Gelukkig krijgt het een steeds belangrijkere 
plaats op de agenda, daar zijn we blij mee.”

Werkgroep
Klimaatadaptatie kun je niet alleen voor 
elkaar krijgen. “Het mooie is dat in deze 
gemeente al heel goed samengewerkt 
wordt”, vertelt Fleur van Duijnhoven, 
beleidsmedewerker natuur en klimaat van 

de gemeente Bladel. “Het is een wissel-
werking tussen inwoners, ondernemers, 
onderwijsinstellingen en gemeente. Het 
werkt niet als we als gemeente allerlei 
maatregelen op gaan leggen; het besef dat 
meer groen belangrijk is, moet van onderaf 
gevoed worden. Als we met elkaar bespre-
ken wat we kunnen doen om de zomers 
iets dragelijker te maken en zuiniger te zijn 
op ons water, dan komen we verder dan 
dat we sancties aankondigen. Vandaar dat 
er nu de werkgroep Blauwgroen Bladel is 
opgericht. Daarin hebben geïnteresseer-
den en gemotiveerde mensen plaats die 
zich in willen zetten voor klimaatadapta-
tie. Het initiatief van de ondernemersver-
eniging om zich in te spannen voor meer 
biodiversiteit op de bedrijventerreinen is 
prachtig en geeft aan dat er aandacht voor 
groen is.”

Regenton
Eén van de maatregelen om water te 
besparen, die vrij eenvoudig te nemen 
is, is het plaatsen van een regenton. 
“Zo jammer als dat mineraalrijke water de 
afvoer in loopt. Te gek ook eigenlijk dat het 
een lange weg af zou moeten leggen, via 
de waterzuivering, om via de kraan en de 
gieter bij je planten te komen. Terwijl het 
al prima is als het uit de lucht gevallen is”, 
aldus Janneke. “Om zoveel mogelijk 
mensen te motiveren om een regenton 
te plaatsen, is er in samenwerking met 
de lokale ondernemers een mooie actie 
bedacht. Je krijgt hulp bij het installeren 
en een leuke korting op de aanschaf. Kijk 
maar eens op de website hoe het precies 
werkt. Het is trouwens al mooi om te zien 
dat ondernemers kleine stapjes zetten om 
meer duurzaamheid te bewerkstelligen. 
Ze plaatsen duurzame tuinoplossingen 
vooraan in de schappen of stoppen met de 
verkoop van bepaalde middelen. Allemaal 
kleine stapjes die écht helpen om meer 
bewustzijn te creëren.”

Vooruitstrevend
Janneke roemt de inspanningen van de 
gemeente Bladel. “Het is héél vooruit-
strevend om op een A-locatie zoiets als 
De Groene Long te ontwikkelen. Deze 
gemeente begrijpt hoe belangrijk groen is. 
Een prachtig initiatief waarvan er hopelijk 
nog meer volgen. Maar de gemeente 
is dus niet de enige partij: de grootste 
uitdaging ligt bij de inwoners. Zij kunnen 
zelf al heel veel doen. Door tegels weg te 
halen en planten terug te zetten. Op de 
website kun je je tuinscore berekenen. 
Hoe ‘groen’ is je tuin eigenlijk? Wie de 
tuinscore invult en een foto plaatst, maakt 
kans op een plantenbon van een lokale 
ondernemer. Praat er ook eens over met 
je buren, samen wordt je steeds wijzer en 
wordt de gemeente Bladel steeds groener 
en dat is hard nodig”, aldus Janneke.

Meld je aan
In een toff e tuin is veel leven: plantjes, 
beestjes en mensen. Het kan allemaal 
gezellig samen. Hoe levendiger, hoe 
gezelliger en hoe koeler. Heb je ideeën 
om de gemeente te vergroenen? Wil je 
delen wat jij al hebt gedaan? Organiseer 
je een activiteit of evenement om groen 
te promoten? Wil je als tuincoach aan 
de slag of kun je helpen om een regen-
ton te installeren? Laat het weten aan 
de werkgroep! Misschien komt jouw 
tip of actie wel op de inspiratiepagina 
van de website en bereik je een groter 
publiek. 

Deelnemers aan de werkgroep zijn van 
harte welkom en kunnen zich aanmelden 
via blauwgroenbladel@gmail.com. 

Meer info en inspiratie: 

www.blauwgroenbladel.nl
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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 ÉN
HET BUFFET IS WEER OPEN!

                         WEEKAKTIE 
                     SUSHI BOX

                                     California Rolls - Salmon Rolls        
                                       Tuna Rolls - Tempura Ebi Rolls

                          
                            32 stuks € 35,20

                          nu voor slechts

     € 27,-

 Niet vergeten! 

Tip voor artikel 
melden aan 

PC55

Theater, 
daar knap je van op

Kaartverkoop nieuwe 
theaterprogramma 
Den Herd geopend

Nu de versoepelingen doorzetten, 
durven we het aan om de kaartver-
koop verder open te zetten. Er zijn 
genoeg voorstellingen die een volle 
zaal verdienen. Kijk maar eens op 
www.denherd.nl, klik op ‘program-
ma’ en zie wat we allemaal voor je 
in petto hebben. 

Veel shows om te lachen, mooie 
muziekvoorstellingen en verrassend 
theater: er zit altijd wel iets voor je bij. 
Gun jezelf een avondje theater, echt je 
knapt er van op.
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Ik eet de laatste tijd alleen verser dan 
verse groenten. Uit de moestuin. Nou, 
eigenlijk uit de zelfoogsttuinderij waar 
ik een oogstabonnement heb afgeslo-
ten. Denk vooral niet dat het mijn eigen 
moestuin is, ik heb absoluut geen groene 
vingers. Bij mij zouden de zaadjes lekker 
in het zand blijven liggen weigeren om 
op te komen. Ook al is het niet mijn eigen 
tuin, het voelt wel een beetje zo.

Ik weet eigenlijk niet beter dan dat we 
vroeger verse groenten uit eigen tuin 
aten thuis. Mijn vader had hobby in een 
moestuin en plantte elk jaar peultjes, 
boontjes, aardappelen, aardbeien, kolen 
en alles wat verder wilde groeien op zijn 
landje. Wat niet meteen opgegeten werd, 
ging de vriezer in. Mijn moeder maakte 
zelf zuurkool en daardoor aten we altijd 
vers. Nog steeds eet ik veel verse groen-
ten maar die komen uit de supermarkt.

Laatst stond ik op de ‘versafdeling’ en 
pakte ik een zak sperzieboontjes, door 
mijn ouders altijd prinsessenboontjes 
genoemd. Op de verpakking stond dat 
ze uit Nigeria kwamen. Hoezo vers? Nu 
gun ik de mensen in Nigeria hun inkom-
sten maar ergens is het niet normaal  dat 
mijn eten met het vliegtuig naar mij toe 
moet komen. Dat is niet héél erg duur-
zaam. Herstel: dat is álles behalve duur-
zaam, het is niet vers en het riep ineens 
enorme weerstand op.

Dus toen in Bladel ‘Het Groene Goud’ van 
start ging, was ik één van de eersten die 
zich aanmeldde. Ik hou er zelf absoluut 
niet van om een hele dag op m’n kop in 
een tuin te staan en aan schoeff elen heb 
ik een gloeiende hekel. Omdat ik voor 
mijn oogstabonnement betaal, voel ik de 
verplichting niet om zelf het land te be-
werken. Ik waardeer de inspanningen van 
de vrijwilligers zéér, kan ik je verzekeren. 
Ik doe andere dingen voor de tuinderij, 
zoals dit stukje schrijven om de vrijwilli-
gers te eren en de tuinderij te promoten. 

Ik mag nu elke week met een bood-
schappentas naar de tuin. Lekker verse 
tuinbonen, peultjes, koolrabi (voor mij 
een vergeten groente, maar lékker!), 
paksoi, keeltjes (raapstelen) en nog veel 
meer lekkers oogsten.

Het is bijna meditatie te noemen als ik 
mijn ‘eigen’ boontjes sta te doppen. Het 
is net of het nóg lekkerder smaakt als je 
er wat meer moeite voor hebt moeten 
doen. Geen deksel van een glazen potje 
schroeven maar zelf plukken, wassen, 
doppen, snijden en koken. Of stomen, 
roerbakken, in salade of quiche verwer-
ken of wat dan ook. Met de mensen op 
de tuinderij wisselen we recepten uit en 
zo staat er telkens wat anders op tafel. 
Ik zou het liefst drie keer per dag warm 
eten, zoveel is er op het moment. Dus 
wat groenten grillen voor een lekkere 
salade als lunch is tegenwoordig eerder 
regel dan uitzondering. 

Mijn boontjes komen niet meer met het 
vliegtuig, ik haal ze op de fi ets, vers van 
het land. Ik maak kennis met snijbiet en 
zet voor het eerst in jaren weer eens ven-
kel en bietjes op tafel. Het gezegde: ‘wat 
je van ver haalt is lekker’, is helemaal niet 
waar. Wat je dichtbij haalt, is nog veel 
lekkerder, verser én duurzamer.

Mijn eigen 
boontjes doppen

column

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

BLADEL - Op 11 juli organiseert Stich-
ting Het Groene Goud een open dag op 
de pas gestarte tuinderij aan de Beemd-
straat in Bladel.

Sinds er in maart geploegd werd, is ontzet-
tend veel werk verzet door de initiatiefne-
mers en een enthousiaste club vrijwilligers. 
In de zelfoogsttuinderij wordt inmiddels al 
volop geoogst door de deelnemers, en op 
de verschillende werkdagen is het er een 
gezellige boel. Ben je benieuwd hoe het er 
inmiddels eruit ziet? Hoe dat in zijn werk 
gaat, zo’n zelfoogsttuinderij en wat er alle-
maal nog meer gebeurt in De Groene Long? 
Kom dan kijken en genieten. Van 10.00 tot 
16.00 uur valt er van alles te beleven.

Tijdens de open dag staan er verschillen-
de kraampjes en wordt er ook voor de kin-
deren iets georganiseerd. Bij Het Groene 
Goud worden rondleidingen gegeven en 
mag je zelf je krop sla oogsten. Met ook 
nog een kraam met biologisch geteelde 
groenten en bloemetjes, taarten en soep-
jes kom je zeker niets tekort. In de stand 
van Stichting De Groene Long kom je alles 
te weten over de concrete plannen van de 
ontwikkeling van het gehele gebied. 

De afdeling Groen van Pius X-College en 
de Vrienden van de Kinderboerderij pre-
senteren zich ook. Kruidenhuis Monique 
staat er met heerlijke soorten biologische 
kruidenthee en -plantjes uit eigen tuin en 
VELT Bladel (vereniging Ecologisch Leven 
en Tuinieren) is op deze dag van de partij 
met een informatiestandje, verschillende 

plantjes en een schat aan professionele 
boeken op het gebied van ecologie.

Je vind de tuinderij in het gebied tussen 
de Beemdstraat/Zwartakkers/Postelweg. 
Kom zoveel mogelijk te voet of met de 
fi ets. Kom je toch met de auto, graag par-
keren op de Varkensmarkt of op de markt 
in Bladel.

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

Zondag 11 juli open dag Het Groene Goud

Het Groene Goud
educatieve zelfoogsttuinderij

Het wegbrengen van afval is best een 
opgave als je wat verder van de milieu-
straat woont of maar weinig afval hebt. 
Daarom wordt er als proef een half jaar 
een mobiel scheidingsstation ingezet. 
Deze is op wisselende plekken in de 
Kempen te vinden. 

Afhankelijk van de resultaten, ervaringen, 
reacties en kosten wordt daarna bekeken 
of de proef een vervolg krijgt. Leuk feitje: 
door de zonnepanelen op het dak wekt het 
station zijn eigen stroom op.

Het mobiele scheidingsstation is een grote 
container, die helemaal open kan. Er zijn 
bakken voor verschillende soorten afval 
dat niet in de grijze container (restafval) 
hoort. Dit zou je normaal gesproken op een 
milieustraat inleveren. Het mobiele schei-
dingsstation is alleen geschikt voor kleine 
hoeveelheden en formaten afval. 

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

Waar en wanneer het mobiele scheidings-
station komt, zie je hieronder. Als je de 
AfvalApp gebruikt, krijg je een melding.
-  Het Dorpsplein, Lage Mierde: eerste 

plaatsing 6 juli. 1e dinsdag van de maand 
van 13.30 tot 16.30 uur.

-  Parkeerplaats bij dorpshuis ‘t Drieske, 
Huisacker 1, Hulsel: eerste plaatsing 2 
juli. 1e vrijdag van de maand van 13.30 
tot 16.30 uur.

-  Marktplein, Reusel: eerste plaatsing 10 
juli. 2e zaterdag van de maand van 12.30 
tot 15.30 uur.

-  Myrthaplein, Hooge Mierde: eerste plaat-
sing 20 juli. 3e dindag van de maand van 
13.30 tot 16.30 uur.

Eerste plaatsingen mobiel scheidingsstation
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

NIEUW:
Gazelle Paris C7 HMB  
met nieuwste Bosch 
middenmotor

NIEUW:
Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Uit Uit 
voorraad voorraad 

leverbaar!leverbaar!

VOOR

SLECHTS  

€ 1.999,-

O p r u i m i n g  S p u r k e  m o d eO p r u i m i n g  S p u r k e  m o d eO p r u i m i n g  S p u r k e  m o d e

Sale

POPPEL (B) - Nu de coronaregels wat 
aan het afnemen zijn kunnen de musea 
weer open. Wij van Vondhoeve Poppel 
hebben onze deuren ook weer geopend. 
Je bent bij ons welkom iedere tweede 
zondag van de maand. We zijn dan geo-
pend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Verder zijn wij voor groepen met minimaal 
10 personen op afspraak het hele jaar door 
geopend. Voor groepen hebben we ar-
rangementen met diverse mogelijkheden 
tot eten en drinken. Het groepsbezoek is 

altijd inclusief rondleiding, ook op onze 
zondagopenstelling vragen we altijd of 
je behoefte hebt dat wij met je rondlopen 
voor uitleg. Hier wordt niets extra voor ge-
rekend.

De verzameling in ons museum is heel  
divers. Peer Antonis (geboren in Hapert) is 
de eigenaar van het museum. Hij heeft in 
enkele jaren een gigantische verzameling 
bij elkaar vergaard; je komt ogen te kort. 
Peer was voorheen werkzaam bij de ge-
meente Hoogeloon en was vrijwilliger bij de 
plaatselijke brandweer, vandaar dat brand-
weerattributen goed vertegenwoordigd zijn 
in het museum. 

Verder zijn er in het museum een schoen-
makerswerkplaats (helemaal intact), een 
kapperszaak, een apotheek, een goei ka-
mer met alles zoals die vroeger was, een 
kinderslaapkamer, een ouderslaapkamer, 
oud kinderspeelgoed, een grote ruimte 
devotionalia, een winkel en een klaslokaal 
(Sint Jozefschool, Reusel) te vinden. We 

zijn ook trotse eigenaar van de oude werk-
bank van de aannemer Wigman senior uit 
Reusel van 1921. Er zijn in ons museum 
veel oude ambachten te bewonderen.

Peer Antonis is ook trots op zijn grote ver-
zameling oldtimers. Als je in de hal bin-
nenkomt is het meteen een ‘wauw’ geroep 
maar ook dat gevoel krijg je. Er staan onge-
veer 20 oldtimer brandweerauto’s binnen 
en diverse brandweerpompen, zelfs aan-
zuigers, maar ook exemplaren die je met de 
emmer moet blijven vullen en rekken met 
aanverwante materiaal. Dat geldt ook voor 
de oldtimers. Hier staat ook een 100 jaar 
oude Citroën vrouwenauto in concours. 
De bromfietsen ontbreken er natuurlijk ook 
niet, Zundapp, Floret, DKW en diverse an-
dere. Er staan ook een aantal lijkwagens 
vanaf 1900. Er is zoveel te zien, dat je echt 
de tijd moet nemen om de in totaal 2400 m2  
museumruimte te bezichtigen.

Je vind Museum Vondhoeve aan Vond 49 
in Poppel. Voor info of reservering:  

peermia@telenet.be
Tel. 00 31-653724698 
of 00 31-640173266

Museum Vondhoeve in 
Poppel (B) weer geopend!
Open iedere tweede zondag van de maand

ER OP UIT
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Door Arie van den Berk

Mooie zin, zult u waarschijnlijk zeggen, maar zeker  
als u weet, dat we deze vonden in onze voortuin.  
Geschreven op een steen, duidelijk leesbaar met naast 
de tekst twee hartjes. 

Mooie tekst
Voor velen van ons zo herkenbaar. De liefde die blijft en die 
ervoor zorgt dat het voelt alsof onze dierbare altijd vlakbij 
ons is. 

Onlangs sprak ik nog iemand van wie de moeder alweer 
meer dan twee jaar geleden overleed. Ze zei me dat ze 
zich vooraf aan het overlijden geen voorstelling had  
kunnen maken hoe het gemis zou voelen. Ze dacht toen 
aan een immens verlies en vond het bij voorbaat een  
ondraaglijk idee dat ze haar moeder nooit meer zou  
kunnen zien. Nooit meer; oneindig en angstaanjagend lang.  

En nu, twee jaar na het overlijden, kijkt ze terug op een rustig verlopen rouwperiode.  
Natuurlijk, met momenten van intens verdriet maar met ook steeds meer momenten  
waarbij ze haar moeder dichtbij voelt. Ze denkt nooit meer na over de oneindigheid van 
elkaar nooit meer zien, ze heeft juist meer het gevoel dat ze haar moeder pas geleden nog 
zag. Het blijft een raar iets, missen en rouwen. Wij hopen dat voor iedereen die iemand 
moet missen de liefde zal mogen blijven en troost zal geven.

Rotsvast vertrouwen
Wat ons nog altijd intrigeert is hoe die steen eigenlijk in onze voortuin is beland.  
Neergelegd door iemand die een woord van troost wil zeggen? Een teken van medeleven 
voor nabestaanden, die afscheid komen nemen? Een bevestiging van wat we hopen,  
zodat nabestaanden in deze overtuiging rustig kunnen rouwen? 

Het blijft tot nu toe een mysterie voor ons maar mooi vinden we het wel! Wij hebben  
namelijk een rotsvast vertrouwen in blijvende liefde, die ruimte tot troost kan bieden.  
En daarom vinden we dit een ‘kei’goede actie!

Laatste nieuws over RIVM regels!
M.i.v. 26 juni 2021 werden de maatregelen rondom het coronavirus verder versoepeld.  
Dit betekent dat het maximum aantal van 100 gasten bij een uitvaart is vervallen. Ook de 
plicht om een mondkapje te dragen bij uitvaarten is vervallen. Wel blijven de 1,5 meter 
afstand en een vaste zitplek verplicht.

‘Als iemand ons verlaat, 
blijft altijd de liefde!’

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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

PC55 brengt in september 
een verenigingskrant uit

Er komt steeds meer vrijheid. We durven weer te dromen en iets verder te kijken 
dan de dag van morgen. Iedereen herpakt zich op zijn of haar eigen manier en  
nieuwe plannen worden gemaakt. De verenigingen (en stichtingen) leven op,  
leden komen voorzichtig uit hun huizen en willen elkaar weer ontmoeten. Sámen  
dingen ondernemen, terug naar het oude in het nieuwe normaal.
 
Vandaar dat PC55, na de zomervakantie, een verenigingskrant uitbrengt. Hét podium 
om jóuw vereniging of stichting te presenteren. Nodig omdat er leden zijn afgehaakt 
en niet veel nieuwe leden zich hebben aangemeld en ook omdat de wereld mag  
weten wat je doet voor een ander, wat je te bieden hebt en simpelweg dat je bestaat.
 
Vertel alles over de vereniging, die zoveel voor jou betekent. Zijn nieuwe leden nodig? 
Zijn er activiteiten (zoals cursussen, workshops, kennismakingstrainingen of lezin-
gen) die het lidmaatschap aantrekkelijk maken? Voor iedereen is, tegen een geringe 
vergoeding, plaats in de verenigingskrant. Het sport- en cultuurseizoen staat begin 
september op het punt van beginnen. De verenigingskrant biedt de ideale aftrap. 

Je kunt je vereniging of club aanmelden tot donderdag 15 juli bij PC55. 
Voor alle informatie, mail naar info@pc55.nl of bel 06-14533879.

KEMPEN - De dertiende editie van de 
Camino in de Kempen zal voor het der-
de jaar op rij niet doorgaan. Een bijgelo-
vige lezer zou wellicht kunnen denken: 
‘Daar rust een vloek op!’ Zelf wijten we 
het aan natuurlijke overmacht en blijven 
we hoopvol voor het volgende jaar. Want 
we merken dat deze wandeltocht door 
de Brabantse Kempen in een behoefte 
voorziet en dat deelnemers van afgelo-
pen edities er reikhalzend naar uitkijken 
om weer eens af te kunnen reizen naar 
Vessem.

De Camino in de Kempen is een wandel-
tocht van 8 of 16 kilometer door de mooie 
natuur van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. 
Het belangrijkste van deze dag is het met 
elkaar wandelen. Als extra worden er tijdens 
deze tocht herinneringen opgehaald aan het 
pelgrimeren naar Santiago de Compostella. 

Ook plaatselijke bezienswaardigheden spe-
len een rol tijdens het lopen.

In 2019 is de tocht op het laatste moment 
afgeblazen vanwege tropische temperatu-
ren. Vorig jaar én dit jaar spelen de maat-
regelen en restricties rondom het Covid-19 
virus ons parten. Uiteraard hebben wij al-
ternatieve mogelijkheden besproken, maar 
mogelijke varianten doen ernstig afbreuk 
aan de grondgedachte van deze wande-
ling; het ontmoeten, het samenzijn, het 
wegzenden door Broeder Fons.

De Camino in de Kempen is een initiatief 
van het Nederlands Genootschap van 
Sint Jakob (Regio Zuidoost-Brabant), de 
Pelgrimshoeve Kafarnaüm en de Jaco-
bushoeve in Vessem. Normaal gesproken 
wordt er gewandeld op 25 juli, de feestdag 
van Jacobus.

Wandeltocht Camino in de Kempen gaat niet door!

Een tijdje geleden ontvingen inwoners 
een NL-Alert over de E-colibacterie 
in het drinkwater. Een NL-Alert waar-
schuwt bij deze en andere crisissitua-
ties. 

Ken je iemand zonder mobieltje? Bij-
voorbeeld een vriend, familielid of buur?  
Licht diegene dan in. Zo is iedereen op de 

hoogte en veilig in een crisissituatie. Voor 
iedereen mét mobieltje; laad ‘m op en laat 
‘m aan! Zo ontvang je bij crisis altijd een 
NL-Alert.

Geen mobieltje? Licht een ander in bij NL-Alert
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

www.intensuitvaarten.nl

24/7  Directe hulp

0497 - 44 44 44

Groenstraat 7-9  -  Hoogeloon

Kom kijken in De Afscheidshoeve
Tijd, ruimte en aandacht voor een warm afscheid

Zondag 11 juli om 10.30 uur

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

R E U S E L - D E 
MIERDEN - 
Stichting Duo-
fietsen Reu-
sel-de Mierden 
zoekt op korte 

termijn een stalling voor haar fietsen. 
Door omstandigheden zijn wij genood-
zaakt een nieuwe locatie te zoeken voor 
het stallen van 7 duofietsen en 1 rol-
stoelfiets. 

Als stichting zetten wij ons met 60 vrijwil-
ligers in om inwoners uit onze gemeente 
Reusel-de Mierden, die niet meer zelfstan-
dig kunnen fietsen of behoefte hebben aan 
meer contact, een gezellige middag te be-
zorgen. 

Wij rijden elke werkdag bij goed weer met 
6 of 7 fietsen. Op dit moment hebben we 
een kleine 100 gasten, vooral ouderen met 
de leeftijd tussen de 80 en 100 jaar, die van 
onze diensten gebruik maken. Zij genieten 
telkens als ze weer mee zijn geweest. Voor 
sommige ouderen is dit het enige uitje dat 
ze nog hebben. 

Als bestuur willen wij graag in contact ko-
men met iemand, liefst in de bebouwde 
kom van Reusel, die een ruimte ter be-
schikking wil stellen. Graag contact opne-
men met Ad van Limpt, tel. 06-23465275.

Stalling 
gezocht voor 
duo- en rol-
stoelfietsen!

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De gele emmers gaan weer 
op pad en zullen zoals altijd begeleid 
worden door leden van Koninklijke Har-
monie L’Union. Zoals elk jaar vindt dit 
jaar de donateursactie plaats. Nodig om 
het instrumentarium te onderhouden en 
mooie activiteiten te organiseren. Anja 
Heuveling en Ellen de Laat-van Gompel 
praten je bij over het afgelopen jaar en 
de plannen voor de toekomst.

Eerste repetitie
We spreken de dames op de eerste  
vrijdagavond dat er weer een repetitie 
gehouden mag worden. “Zó fijn”, vin-
den ze. “We hebben het echt gemist om  
samen muziek te maken. Dat is in de  
eerste plaats waarom we lid zijn van deze 
vereniging. We hebben het gezellig met 
elkaar en we dagen onszelf elke keer uit 
met nieuwe muziek. Lekker gevarieerd 
van deuntjes voor een Promsconcert 
tot ‘zwaar’ klassieke stukken voor een  
concours; die afwisseling houdt het zo 
leuk. Dat we het afgelopen jaar niks heb-
ben gedaan, is ontzettend jammer. Ik denk 
dat we om 21.00 uur al buiten adem zul-
len zijn. Ik weet niet of alle leden evenveel  
– of even weinig, dat laten we in het  

midden – hebben gerepeteerd. Het is 
toch anders: of je met z’n allen gezellig  
muziek maakt of in je eentje de noten 
blaast. Denk dat iedereen wel voor het  
samenspel kiest.”

Terug naar de basis
Dat gezegd hebbende, kan de blik weer 
op de toekomst. “Dat we nu, onder  
bepaalde voorwaarden, weer samen  
mogen komen is fijn en maakt dat we 
plannen kunnen maken. Het eerste 
waar we naar uitkijken is het concert op  
11 december. Een concert dat puur en  
alleen om de muziek draait. Geen combo, 
geen toeters, bellen of flitsende lichten:  
gewoon terug naar de basis, naar de  
muziek, naar de reden van ons bestaan  
als vereniging. Ik denk dat het de  
komende maanden hard werken wordt 
om terug op ons oude niveau te komen  
maar we komen er wel. De saamhorigheid 
is er nog en die is nodig om samen mooie 
muziek te maken.”

Steun
In de week van 9 juli komen de leden van 
L’Union langs de deuren om een bijdrage  
op te halen. “Dat doen we al jaren”,  
vertelt Ellen. “In vroeger jaren hadden  
we een selecte groep donateurs, die ons 

jaarlijks een bedrag schonken. Ooit is de 
keuze gemaakt om de actie anders in 
te vullen en nu krijgt iedereen een brief 
met een envelop in de bus met de vraag 
of ze ons willen steunen. Gelukkig doen 
veel mensen dat. Daaruit blijkt voor ons 
toch dat ze ons waarderen, ook al zijn 
we bijna nooit meer ‘op straat’ te zien. 
Er zijn bijna geen serenades, parades en  
buitenactiviteiten meer waar we een  
bijdrage aan leveren. Onze optredens  
vinden meestal binnen plaats. Het 
grootste voordeel daarvan is dat we die 
warme, wollen uniformen niet meer aan 
hoeven.” Anja lacht bij de herinnering:  
“Ik dacht ooit dat ik die broek wel eens 
zelf kon wassen. Onjuist, de broek paste 
daarna alleen nog een lid van het piep- 
orkest.”

Collecte
Toen de donateursactie een andere in-
steek kreeg, zocht de muziekvereniging 
naar een soort collectebussen. Anja:  
“Toen bleek dat de Fixet, inmiddels De 
Houtwinkel, nog een hele stapel gele em-
mers had staan. Die mochten we hebben. 
Voldoen al jaren en we zijn er inmiddels 
erg herkenbaar door geworden. Het is 
een goed georganiseerde actie. Bladel 
is verdeeld in wijken, elke wijk heeft een 
vertegenwoordiger en die trekt er met een 
aantal leden op uit om huis aan huis de 
enveloppen op te halen. Het geld hoeft 
trouwens niet per se in de envelop, los 
geld in de emmer mag ook gewoon. Wie 
een naam en adres op de envelop zet, 
maakt kans op leuke prijzen. We weten nu 
nog niet precies wat dat gaat zijn maar we 
gaan de winnaars wel goed verrassen.” 

Samen
Het mooie van de donateursactie is dat 
álle leden mee helpen. Ellen: “De oudere  
garde en de leden van het piep- en  
jeugdorkest, iedereen belt bij een aan-
tal voordeuren aan. Hier geldt echt: vele  
handen maken licht werk want met zo’n 
grote groep heb je binnen een uur of  
anderhalf iedereen bezocht. Vooral voor 
de jongere leden is het een leuke manier 
om andere leden te leren kennen. Het is  
eigenlijk ook gewoon een gezellige  
activiteit en voor de club levert het een fijn 
bedrag op om mooie dingen van te orga-
niseren.” 

Zie je de gele emmers in de straat, kom 
naar buiten met je envelopje en steun de 
Koninklijke Harmonie L’Union. Op 9 juli 
is de bebouwde kom aan de beurt, in de 
week daar voorafgaand het buitengebied.

www.www.lunion.nl

De gele emmers gaan weer op pad
Jaarlijkse donateursactie Bladelse muziekvereniging op 9 juli

“Toen de donateursactie een andere insteek kreeg, zochten we naar een soort collecte- 
bussen. Toen bleek dat de Fixet, inmiddels De Houtwinkel, nog een hele stapel gele 
emmers had staan. Die mochten we hebben. Voldoen al jaren en we zijn er inmiddels erg 
herkenbaar door geworden. Het is een goed georganiseerde actie.”
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Turkse Pizza
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 6 grote tortilla’s
o 450 gram filet americain
o 1 tomaat
o 1 rode ui
o 2 tenen knoflook
o 2 el gehakte peterselie
o 1 el zoet paprikapoeder
o 1 el sambal of sriracha saus

TTooppppiinngg::
o ijsbergsla in reepjes
o tomaten in plakjes
o knoflooksaus en/of
o pepersaus

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Rasp de tomaat, knoflook en de ui.
Voeg de filet americain, de
peterselie, het paprikapoeder en de
sambal of sriracha saus toe aan de
geraspte ingrediënten. Meng goed
door elkaar en bestrijk de tortilla’s
hiermee. Smeer tot aan de randjes.

Bak de pizza’s 6-8 minuten op een
bakplaat, bekleed met bakpapier,
in de voorverwarmde oven.

Zet ondertussen de spullen voor de
topping klaar.

Vul naar smaak met de toppings en
rol de pizza’s op.

Smullen maar……

TIP: Bestrooi op de pizza’s nog wat
geraspte kaas, alvorens deze in de
oven gaan.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 20 min

saus

Op warme zomerdagen smaakt een 
boterham mij tijdens de lunch toch een stuk
minder dan wanneer de temperatuur onder
de 22°C ligt. Behalve yoghurt of kwark met
fruit, vind ik deze hartige Turkse pizza-wrap
een welkome afwisseling. Makkelijk en snel 
met ingrediënten die ik meestal toch al in 
huis heb.

Gevalletje hoe haal ik snel het vakantie gevoel naar huis? Nou dit en een wijntje, Proost!

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Turkse Pizza
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 6 grote tortilla’s
o 450 gram filet americain
o 1 tomaat
o 1 rode ui
o 2 tenen knoflook
o 2 el gehakte peterselie
o 1 el zoet paprikapoeder
o 1 el sambal of sriracha saus

TTooppppiinngg::
o ijsbergsla in reepjes
o tomaten in plakjes
o knoflooksaus en/of
o pepersaus

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Rasp de tomaat, knoflook en de ui.
Voeg de filet americain, de
peterselie, het paprikapoeder en de
sambal of sriracha saus toe aan de
geraspte ingrediënten. Meng goed
door elkaar en bestrijk de tortilla’s
hiermee. Smeer tot aan de randjes.

Bak de pizza’s 6-8 minuten op een
bakplaat, bekleed met bakpapier,
in de voorverwarmde oven.

Zet ondertussen de spullen voor de
topping klaar.

Vul naar smaak met de toppings en
rol de pizza’s op.

Smullen maar……

TIP: Bestrooi op de pizza’s nog wat
geraspte kaas, alvorens deze in de
oven gaan.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 20 min

Turkse Pizza
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 6 grote tortilla’s
o 450 gram filet americain
o 1 tomaat
o 1 rode ui
o 2 tenen knoflook
o 2 el gehakte peterselie
o 1 el zoet paprikapoeder
o 1 el sambal of sriracha saus

TTooppppiinngg::
o ijsbergsla in reepjes
o tomaten in plakjes
o knoflooksaus en/of
o pepersaus

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Rasp de tomaat, knoflook en de ui.
Voeg de filet americain, de
peterselie, het paprikapoeder en de
sambal of sriracha saus toe aan de
geraspte ingrediënten. Meng goed
door elkaar en bestrijk de tortilla’s
hiermee. Smeer tot aan de randjes.

Bak de pizza’s 6-8 minuten op een
bakplaat, bekleed met bakpapier,
in de voorverwarmde oven.

Zet ondertussen de spullen voor de
topping klaar.

Vul naar smaak met de toppings en
rol de pizza’s op.

Smullen maar……

TIP: Bestrooi op de pizza’s nog wat
geraspte kaas, alvorens deze in de
oven gaan.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 20 min

REUSEL - Sinds het 
startschot op 1 april 
is gegeven voor het 
Heemspel 2021 zijn 
inmiddels tientallen 
dorpelingen bezig 
met het dorps-heem-
spel georganiseerd 

door Heemkunde Werkgroep Reusel 
vanwege hun Gouden jubileum. 

Zes maandelijkse afl everingen lang kan 
ieder op eigen tempo opdrachten uit-
voeren variërend van woordpuzzels, 
vragen en een speurtocht door een 
Reuselse wijk. Het boerenverstand kan 
winnen van hoogwaardige kennis. Deel-
name is gratis. 

Per maand zijn er punten te vergaren in de 
vorm van ‘Gouden Korenaren’ maar ook 
zijn er elke maand drie prijsjes ter beschik-
king voor de hoogst scorende. Diegene die 
eind september het grootste aantal gouden 
korenaren heeft weten te scoren wordt: 
Eén der Slimste Reuselnaren. 

Gewoon lekker meedoen is echter even zo 
leuk als leerzame bezigheid om je kennis 
over het heden en verleden van Reusel op 
de proef te stellen. 

De juli-editie is verkrijgbaar met nieuwe 
uitdagingen. Het spelformulier is te down-
loaden of digitaal in te vullen op www.
heemkundereusel.nl maar is ook af te halen 

bij: TIP Reusel, de bibliotheek en Hollan-
dershoeve. Tevens vind je op pagina 23 in 
dit blad de spelformulieren afgedrukt.

Wel of geen pandemie, 
zonder Heem Kunde Nie.

www.heemkundereusel.nl

Kijk op pagina 23 
voor het spel

Slimme Reuselnaren 
worden nòg slimmer!

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547
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ERVAAR DE VOORDELEN 
VAN CONTACTLENZEN
Contactlenzen zijn ideaal om te dragen tijdens 
het sporten, vakantie of als je een keer geen 
correctiemontuur wilt dragen. Ze vormen ook een 
perfecte combinatie met een  zonnebril. Samen 
bieden ze een uitstekende bescherming tegen het 
scherpe zonlicht en je ziet er bovendien ook nog 
eens trendy uit.

Nachtlenzen, daglenzen, vormvaste lenzen, zachte 
lenzen, multifocale lenzen. Door de veelheid aan 
mogelijkheden zie je door de bomen al snel het 
bos niet meer. Oogwereld Holtman in Reusel en 
Oogwereld Van den Borne in Bladel en Hapert 
hebben specialisten die je hulp en advies bieden 
bij het maken van de juiste keuze.

In de gehele maand juli 2021 kun 
je bij ons de verschillende soorten 
contactlenzen laten aanmeten en 
uitproberen!*
Maak snel een afspraak zodat wij samen naar de 
beste kijkoplossing voor jou kunnen zoeken in de 
wereld van contactlenzen.

*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en 
voorwaarden.

Sniederslaan 25C, Bladel · 0497 383353 /  Markt 62, Hapert · 0497 360833 · www.oogwereld.nl

holtman Kerkstraat 4, Reusel · 0497 643309 · www.oogwereld.nl

INFORMATIEF

Een paar jaar geleden hebben we van-
wege ziekte en ouderdom helaas af-
scheid moeten nemen van de prachtige 
monumentale rode beuk in het Deken 
van der Wee park. Om de geschiedenis 
niet te laten vervagen, is er toen geko-
zen om de reusachtige boomstam een 
eigen plek te geven in dit park. 

Samen met de Heemkunde Werkgroep 
Reusel hebben we destijds een prijsvraag 
georganiseerd om een passend gedicht te 
laten componeren voor het informatiepa-
neel op de boomstam. Het winnende ge-

dicht werd ingezonden door Kees Janssen 
uit onze gemeente. 
 
Op woensdag 23 juni is het informatiepa-
neel met het winnende gedicht ter nage-
dachtenis aan de monumentale beuk ont-
huld in het Deken van der Wee park. Door 
verschillende onvoorziene omstandighe-
den en de vorig jaar afgekondigde corona-
maatregelen hebben de realisatie en ont-
hulling flinke vertraging opgelopen. We zijn 
blij dat het nu, op gepaste afstand, toch 
mogelijk was om samen met Kees Janssen 
en wethouder Peter van de Noort het pa-
neel met het winnende gedicht officieel te 
onthullen. Samen lieten zij het doek vallen. 
Ook werd er een mooie bos bloemen over-
handigd. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar het infor-
matiepaneel en gedicht? Ga gerust eens een 
kijkje nemen in het Deken van der Wee park!

Winnend gedicht vereeuwigd op monumentale beuk

Op 5 en 6 juli zijn er archeologen van het 
bedrijf Archol aan het werk op het ter-
rein bij de voormalige Sint Jozefschool. 
Dit is namelijk een zone met ‘hoge ar-
cheologische verwachting’. 

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er mis-
schien zelfs resten te vinden zijn uit de 
middeleeuwen. Genoeg Reuselse historie 
om te onderzoeken dus. Na dit archeolo-
gisch onderzoek gaan we verder aan de 
slag met het centrumplan ‘Nieuw hart voor 
Reusel’.

Archeologen 
aan het werk 
in centrum 
Reusel

Om Nederland te beschermen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering, zijn 
nationale en internationale doelen af-
gesproken. Eén van die doelen is dat in 
2050 geen aardgas meer wordt gebruikt 
voor het verwarmen van woningen en 
gebouwen. Daarom moeten we over-
stappen op duurzamere alternatieven 
voor aardgas. Dit heet de ‘warmtetran-
sitie’. 

Deze verandering betekent wat voor ons 
allemaal. Daarom willen we graag weten 
hoe jij hier als inwoner tegenaan kijkt en 
hoe jij hierin in betrokken wil worden. Vul 
daarom de vragenlijst in via de website 
www.reuseldemierden.nl/inwonerspanel. 

In de vragenlijst vragen we om enkele ge-
gevens. Deze gebruiken we alleen om te 
bekijken of er bijvoorbeeld verschillen zijn 
per wijk. We behandelen je gegevens ver-
trouwelijk. Wij werken samen met Research 
2Evolve. Dit onafhankelijke onderzoeksbu-
reau beheert het inwonerspanel en voert 
de onderzoeken uit namens de gemeente. 

Meer informatie via 

www.inwonerspanelreuseldemierden.nl

Van het gas af! 
Hoe zie jij dat?
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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.

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

Is úw woning geschikt voor zonnepanelen? 
Maak vrijblijvend een afspraak om de kosten en 
opbrengst te berekenen.

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

LOKAAL

BLADEL - Na de oprich-
ting van een jeugdafdeling 
in 2019 heeft de jeugd van 
Schaakvereniging Bladel 
voor het eerst wekelijks 
in competitieverband ge-
streden. In het najaar was 
dit live in Den Herd, vanaf 

nieuwjaar online. De kinderen zijn in-
gedeeld in 2 leeftijdsgroepen, namelijk 
groep A, geboren voor 2009 en groep B, 
geboren na 2008.

De bijbehorende bekers zijn uitgereikt op 
donderdag 24 juni. De beker voor de oud-
sten ging naar Jurian Bex uit Hulsel, ter-
wijl die voor de jongsten is gewonnen door 
Tobias Leermakers uit Casteren. 

Jurian heeft zijn eerste schaaklessen ge-
volgd op de basisschool, deels verzorgd 
door leden van onze club. Daarna is hij 
thuis verder gegaan door tegen zijn vader 
te spelen. Tobias heeft op jonge leeftijd 
schaken van zijn oma geleerd. Tijdens het 
oppassen bracht zij een schaakspel mee 
en heeft zij haar kleinkinderen stap voor 
stap de schaakregels bij gebracht. Ver-
volgens hebben ze hun talent verder ont-
wikkeld bij onze club, waarbij ze leren en 
spelen op donderdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur in cultureel centrum Den Herd in 
Bladel.

Tevreden hebben we het seizoen afgeslo-
ten, waarbij het fi jn was dat we de laatste 
3 weken nog konden samenkomen en ze-
ker ook omdat voor elk kind een prijsje was 

voorzien. Om kinderen de gelegenheid te 
bieden om kennis te maken met onze club, 
of om een leuk partijtje te spelen, organise-
ren we op 2 september een inloopavond. 

Vanwege corona is aanmelding nodig via 
een mailtje naar schaakverenigingbladel@
gmail.com. Dit mailtje kunt u gerust nu al 
sturen, in dat geval krijgt u kort voor de be-
treff ende donderdag een herinnering van 
ons. Voor meer informatie zie:  

www.schaakverenigingbladel.nl

Jurian Bex en Tobias Leermakers 
winnaars jeugdcompetitie schaken
2 september inloopavond voor de jeugd

EERSEL - De aanleg 
van de Diepvelden-
weg verloopt vol-
gens planning: de 2 

fi etstunnels bij Stokkelen in Eersel zijn 
daarom sinds vorige week, maandag 21 
juni, opengesteld voor (brom)fi etsver-
keer en wandelaars.

Fietstunnels Diepveldenweg open

Nieuwe Apeldoornsche Courant
1919

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er drie landen        in de wereld zijn die het 
metrische stelsel niet gebruiken? In tegenstelling tot 

de meeste van de meer dan 200 landen ter wereld 
hanteren Liberia, Myanmar en de Verenigde Staten 

het metrische stelsel bij het beschrijven van zaken 
als lengte of massa niet. Liberia is wel van plan 
het stelsel aan te nemen om zo de transparantie 

in de handel te bevorderen.
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Je huwelijk, de geboorte van een kind, het 
overlijden van je ouders: heftige gebeurtenis-
sen fungeren als ankerpunten in je leven. De 
jaren waarin er iets ingrijpends in je leven ge-
beurde, onthoud je je leven lang. Hoe ouder 
je wordt, hoe meer ankerpunten je leven telt. 

Een van onze vrijwilligers noteerde in korte tijd 
twee ankerpunten. Eerst ging hij met pensioen. 
Natuurlijk was hij blij dat hij in goede gezond-
heid de pensioengerechtigde leeftijd had be-
reikt. Maar hij vond het ook wel ingewikkeld. 
Wie met pensioen gaat sluit een deel van zijn 
leven af. Somberder gezegd: je bent een stap 
dichter bij de dood. Niet zo vreemd dus dat 
mensen die met pensioen gaan soms een tijd-
lang een beetje van slag zijn. 

Enige tijd later overleed de vrouw met wie 
hij jarenlang lief en leed had gedeeld. Ze ligt 
begraven bij ons op de natuurbegraafplaats. 
Deze twee ervaringen gooiden Jan’s leven danig 
overhoop. Het kostte hem tijd om deze gebeur-
tenissen te verwerken. Wat hem daarbij hielp, 
waren de bijna dagelijkse bezoeken aan het 
graf van zijn vrouw. Omdat Jan zo vaak op de 
begraafplaats was, vroegen we of hij vrijwilli-
gerswerk wilde komen doen. Aanvankelijk hield 
hij de boot af, maar wij hielden vol. Op een 
gegeven moment zei hij ja. 

Tot zijn pensioen was Jan postbode. Nog altijd 
weet hij van honderden mensen in gemeenten 
als Lage Mierde en Hooge Mierde hoe ze heten, 
in welke straat ze woonden en op welk huis-
nummer, en welke postcode daarbij hoort. Hij 
kan je precies vertellen welke familienamen in 
de Kempen (en op onze natuurbegraafplaats) 
veel voorkomen: Van de Borne, Gijsbers, Van 
Gisbergen, van Eekert. En hij kan zich nog altijd 
heel goed oriënteren.

Zijn geheugen, zijn fascinatie voor geschiedenis 
en zijn feilloze oriëntatie maken van Jan een 
bijzondere vrijwilliger. Zoekt u bij ons een 
bepaald graf? Jan weet precies waar dat graf 
zich bevindt en begeleidt u er graag naartoe. In 
feite is hij weer bezorger, maar nu van mensen 
in plaats van post. 

Sommige mensen denken trouwens dat een 
natuurgraf na verloop van tijd onvindbaar 
wordt. Dat is een misverstand. Wij leggen exact 
in onze administratie vast waar een graf zich 
bevindt, met behulp van zogenaamde GPS-
coördinaten. Ook vindt u her en der op ons 
terrein oriëntatiestenen met daarop Romeinse 
cijfers én een pijl. Die pijl wijst altijd naar het 
noorden. Samen met de plattegrond die u 
van ons krijgt kunt u het graf van uw dierbare 
vinden. 

Komt u er niet uit en houdt u niet van nieuwe 
technologie? Geen punt: Jan, gids van onze 
natuurbegraafplaats, begeleidt u er graag 
naartoe. 

P.S.  Op onze natuurbegraafplaats is altijd zinvol
vrijwilligerswerk te doen. Meer weten? 
Neem dan contact met ons op. 

Van postbode naar gids

Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter natuurbegraafplaats

COLUMN

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl

Rondleiding
Aanstaande zondag 11.00 uur & 14.00 uur
Wekelijks op donderdag - 11 uur
Aanmelden is niet nodig maar stellen we op prijs

Activiteiten

€ 7,50

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!

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 - Binnenkort verschijnt er een 
vrolijke kijk- en (voor)leesboek voor 
4- tot 8-jarigen: Wafwaf Houdoe.

In maart 2020 had Nederland zijn eerste 
lockdown. Om in contact te blijven met hun 
kinderen en kleinkinderen haalden Frans 
en Riena van Alebeek (Eersel) het stoff en 
hondje Tippie uit het poppenhuis. Een spe-
ciale groepsapp  TippieJournaal   werd 
aangemaakt. Het montere hondje Tippie 
vertelde hierin over zijn dagelijkse tochten 
met opa en bonma door velden en bossen 
en langs Kempische riviertjes. Maar ook 
over vrolijke en spannende avonturen die 
hij in huis en tuin beleeft met zijn vrienden, 
de dieren en de poppen. 

In november 2020 is Riena begonnen met 
het bewerken van de tekst. Marian Maas 
(Eersel) was haar trouwe redacteur. Januari 
2021 waren 23 avonturen van het hondje 
Tippie herschreven als verhalen voor een 
kinderboek. De titel werd Wafwaf Hou-
doe. Beeldend kunstenaar Jan van der 
Putten (Hoogeloon) maakte bij alle verha-
len een tekening, meestal in kleur. Het is 
een kinderboek in tijden van corona. Het 
virus speelt geen echte rol in de verhalen, 

is soms licht op de achtergrond aanwezig. 
Binnen enkele weken waren alle voorberei-
dingen afgerond, waarna het boek bij Gie-
len in Bergeijk gedrukt werd. Het boek kost 
€ 16,-, heeft een harde kleurige kaft en telt 
64 pagina’s A4. Riena van Alebeek gaat dit 
kinderboek in eigen beheer uitgeven. Om 
een indruk te krijgen van tekst en illustra-
ties kunt u één van de 23 verhaaltjes per 
mail toegestuurd krijgen. 

Voor meer informatie en mogelijke interesse 
graag mailen naar rienfrans.vanalebeek@
gmail.com.

Riena van Alebeek en Jan van der Putten 
maken kinderboek

LAGE MIERDE - Het 
is vanaf nu weer 
toegestaan om meer 
mensen toe te la-
ten en lekker vrij te 
tennissen. Tennis-
club Twisselt doet 
dan ook weer een 
oproep aan alle in-

woners in en rondom Lage Mierde om 
de corona-kilo’s er af te tennissen of om 
gewoon lekker in beweging te blijven. 

Mocht je niet zo’n bedreven tennisser zijn, 
dan kun je via ons ook tennisles nemen 
als je lid bent. Bij ons kun je altijd lekker 
sportief bezig zijn want er is altijd wel een 
baan vrij en elke woensdagavond is er met 
de Twisselt-leden, die mee willen doen, 
een husselavond. Wil je een andere avond 
tennissen, dan kan dat natuurlijk ook. Wij 
doen ook mee aan de winter-dorpencom-
petitie waarbij we tegen andere dorpen uit 
de Kempen spelen en daarna gezellig nog 
even nakletsen. Wij organiseren op elke 
laatste zaterdagmiddag van de maand 

een gezelligheidscompetitie voor de Twis-
selt-leden en gaan dan na de wedstrijden 
bij gelegenheid gezamenlijk eten in ons 
clubgebouw. Kortom, het is hartstikke ge-
zellig bij onze tennisclub en wij zouden het 
leuk vinden als er nog meer mensen lid 
worden. Dus kom eens gezellig kijken bij 
Tennisclub Twisselt en sla eens een balletje 
mee, je bent van harte welkom. 

Wil je eerst een zomerlidmaatschap nemen 
(juli t/m oktober voor € 60,-), dan kan dat 
natuurlijk ook. Dan ben je lid voor 4 maan-
den en kun je ook tennisles nemen. Bevalt 
het dan zo erg dat je eigenlijk lid wil blijven 
en tennisles wil blijven volgen, dan hebben 
we een passende aanbieding. Tevens kun 
je als zomerlid aan alle activiteiten van TC 
Twisselt deelnemen.

Ben je van plan te komen of wil je meer 
weten over de mogelijkheden van lidmaat-
schap, met de daarbij horende contributie, 
neem dan even contact op met Josephine 
Lennarts (06-52392860) of mail naar 
tctwisselt@hotmail.nl

Lekker in beweging 
bij Tennisclub Twisselt
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

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

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

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Gratis
Airco Controle

Mei t/m Juli

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497-336388 I www.aircoservicehein.nl
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REUSEL - Chauff eurs 
Vereniging Reusel or-
ganiseert op zondag 
11 juli weer de jaar-
lijkse autozegening 
voor alle weggebrui-
kers. Iedereen is op 
deze ochtend welkom 
om zijn/haar voertuig 

(personenauto’s, vrachtwagens, brom/
fi etsers, scootmobielen, tractoren, enz.) 
te laten zegenen door de pastoor, om 
vervolgens weer een jaar lang veilig op 
weg te kunnen. 

De zegening wordt gehouden aan de Groe-
neweg in Reusel, na de kerkdienst van 
09.30 uur, welke ter intentie van alle weg-
gebruikers zal worden opgedragen. Aan-
vang van de zegening is om 11.30 uur. 

U kunt de door pijlen aangegeven route 
volgen om uw voertuig te laten zegenen.
Vrachtwagens en tractoren graag de vol-
gende route volgen: Hamelendijk, Wijer-
eind, Kruisstraat, Boegent en Groeneweg. 

Wij wensen alle weggebruikers veel veilige 
kilometers!

Autozegening voor alle weggebruikersSamen met gemeente Sint Anthonis en 
FoodUp Brabant presenteren we in ok-
tober de exclusief gemaakte voorstel-
ling ‘Iets met boeren’. Doel is om meer 
begrip te realiseren tussen boeren en 
niet-boeren. De voorstelling wordt met 
lokale toneelspelers gemaakt door Bu-
reau Pees, een Brabants productiehuis 
dat zich richt op theater over maat-
schappelijke thema’s. 

Repetities weer in volle gang!
De voorstellingen (die eigenlijk vorig jaar 
mei zouden plaatsvinden) gaan door in 
oktober. De repetities zijn weer begonnen 
en het enthousiasme van spelers en orga-
nisatie is onverminderd groot. We presen-

teren de voorstelling ‘Iets met boeren’ met 
toneelspelers uit onze eigen gemeente. Uit 
verschillende plaatselijke toneelverenigin-
gen hebben spelers zich aangesloten. Zij 
spelen de voorstelling samen met spelers 
van Bureau Pees.

Veranderende landbouw
‘Iets met boeren’ geeft op speelse, thea-
trale wijze inzicht in de landbouw en brengt 
boeren, burgers en buitenlui samen over 
de transitie van hun buitengebied. Het 
is een initiatief van FoodUp Brabant, een 
team van Provincie Noord-Brabant dat zich 
bezighoudt met vernieuwing van het voed-
selsysteem. FoodUp Brabant nodigde ons 
en gemeente Sint Anthonis uit om op een 
creatieve en interactieve manier inzicht te 
geven in de actuele problematiek van de 
veranderende landbouw in eigen regio. Het 
streven is om ‘Iets met boeren’ hierna ook 
in andere plaatsen uit te voeren. Elk met 
lokale toneelspelers en zoveel mogelijk 
toegespitst op de specifi eke lokale situa-
tie. ‘Iets met boeren’ wordt ondersteund 
door het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Brabant. 

Wanneer?
De voorstelling wordt in elke gemeente 
een aantal keer opgevoerd. Op 8, 9 en 10 
oktober in Sint Anthonis en op 15, 16 en 
17 oktober in onze gemeente. In de loop 
van de zomer start de kaartverkoop en 
worden de locaties en tijdstippen bekend-
gemaakt.

Voorstelling ‘Iets met boeren’ 
speelt in oktober
Theatervoorstelling over boeren, burgers en buitengebied
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De duim omlaag voor diegene die Buurtvereniging 
Rodeho uit Reusel schade heeft toegebracht door een 
koelkast te ontvreemden!

BV Rodeho

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

Mijn duim gaat omlaag voor diegenen van de 
politiehondenvereniging in Reusel, die zijn hond aan 
het mishandelen was. Het was van ver te horen en 
gaat alle perken te buiten. Dat er in een gemeente een 
vereniging mag zijn die niet met respect om kan gaan 
met hun hond, vind ik onbegrijpelijk!

Een verontruste wandelaarster

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

Wij steken onze duim omhoog voor Hulp in Nood 
Bladel-Netersel voor de onverwachte, fi jne attentie die 
wij mochten ontvangen. We waarderen dit enorm. Heel 
hartelijk bedankt hiervoor!

Blij verrast gezin uit Netersel

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

Mijn duim gaat omhoog voor het gilde Sint Jan uit 
Duizel. Zij hebben dit jaar weer, geheel belangeloos, 
mooie Sint Janstrossen gemaakt en rondgebracht in 
Duizel.

Een inwoner uit Duizel

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

Onze duim staat omhoog voor alle buurtbewoners van de planetenbuurt in Hapert die 
jarenlang het leeg glas aan de straat hebben gezet voor de cliënten van Arbeidscentrum 
Wisselstroom. Bedankt hiervoor!

Cliënten en personeel Wisselstroom, Lunet Zorg

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

Een dikke duim omhoog voor de leverancier uit Hoogeloon van mijn loopwheels. 
Dit omdat hij n.a.v. mijn wielafbraak van mijn rolstoel supersnel actie heeft ondernomen. 
Ik heb de nieuwe wielen snel mogen ontvangen en mijn vrouw een grote bos bloemen. 
En ook de schade aan haar fi ets is ook nog vergoed. Super service, bedankt!

Door & Jan

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... de heetste 
chilipeper ter wereld 
dodelijk kan zijn? 

Het is de 
Dragon’s Breath, 

die zo heet is dat hij 
een anafylactische shock 

kan veroorzaken. 

Van oorsprong werd de 
peper ontwikkeld als 
verdovingsmiddel voor 

de huid tijdens medische 
behandelingen.

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.

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

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

De ‘Duim’ gaat omlaag
de

 d
ui

m
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Medewerker collectieregistratie 
Heemkundige kring Pladella Villa is be-
gonnen met het digitaliseren van zowel de 
documentaire als de museale materialen. 
Alles wordt gefotografeerd (gescand) en 
geregistreerd. Hiervoor zoeken we vrijwilli-
gers. U komt op woensdagochtend te wer-
ken in onze Heemkamer aan de Bleijen-
hoek 57 in Bladel, onder het toeziend oog 
van onze coördinator mevrouw Annemiek 
Hendriks en samen met andere vrijwilligers.
Vindt u het leuk om mee te helpen ons erf-
goed te behouden?

Informatie bij: Hugo Leijten: 06-11710680 
of hugoleijten@live.nl

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

Vrijwilligers voor Bibliotheek op school!
Bibliotheek de Kempen gaat op het Pius X- 
College een bibliotheek opzetten in het ka-
der van het project Bibliotheek op school! 
Deze bibliotheek is bestemd voor leerlin-
gen van het Praktijkonderwijs, het VMBO 
en de Wereldklas en dagelijks open van 
8.00-16.00 uur.

Je neemt boeken, e-books en luisterboe-
ken in en leent ze uit. Ook adviseer je leer-
lingen bij het kiezen van materialen. Je 
wordt ingewerkt en er is altijd een mede-
werker van de bibliotheek of van het Pius X- 
College beschikbaar.

Wil jij het lezen bij leerlingen stimuleren 
en ben je minimaal een dagdeel per week  
beschikbaar, neem dan contact op met 
Claudi Verhagen: 085-7733200 of mail naar 
c.verhagen@bibliotheekdekempen.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791

Op dinsdag 6 juli 
houdt de Vrije  
Hapertse Partij in 
Den Tref haar maan-
delijks achterba-
noverleg. 

Naast de agenda van de eerstvolgende 
raadsvergadering staan ook andere actuele  
onderwerpen op het programma. Tevens 
is er de gelegenheid om de aanwezige 
VHP-raads- en commissieleden te bevra-
gen over genomen raadsbesluiten of VHP 
standpunten. Ook aan vragen, opmerkin-
gen of ideeën van algemene aard zal des-
gewenst ruimschoots aandacht worden 
besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

Uitnodiging

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

11 juli 2021 is het zo ver! Dan vertrekken 
de voormalig studiegenoten en vrien-
den, Sjoerd Yntema, Fabian Marchand, 
Tom Touw en Wytse van den Bosch, ini-
tiatiefnemer, arts en onderzoeker naar 
betere medicijnen voor jonge astmapa-
tiënten, vanaf het Erasmus MC Sophia 
Kinderziekenhuis op de fiets naar het 
Nederlands astmacentrum Davos. 

Zij willen geld ophalen voor #kinderenme-
ternstigastma. De fietsploeg zal op 11 juli 
een tussen/lunchstop maken bij de familie 
Van den Bosch op de hoek Van Wagen-
bergstraat/Kanten in Hulsel en daarna de 
tocht vervolgen. Ze mogen toegejuicht en 
aangemoedigd worden! Verwachte aan-
komsttijd tussen 13.00 en 14.00 uur.

Vorig weekend hebben ze weer flink wat 
kilometers gemaakt ter voorbereiding van 
deze sponsortocht. Wil je hun voorberei-
dingen en reis op de voet volgen? Hou dan 
de actiepagina en de Instagram @buitena-
dem2021 in de gaten.

Wil je het goede doel steunen? Doneer dan 
via onderstaande link en deel onze actie.

https://lnkd.in/ezhgzBz

Van Rotterdam 
naar Davos voor 
kinderen met 
ernstig astma
Met tussenstop bij de 
familie Van den Bosch 
in Hulsel

Garagesale 
in Reusel

REUSEL - Op vrijdag 16 en zaterdag 
17 juli is er een eenmalige inboe-
delverkoop aan de Wilhelminalaan 
14 in Reusel, telkens van 10.00 tot 
16.00 uur.

Het betreft hier o.a. meubels, antiek/
curiosa, gebruiksartikelen, hand- en 
tuingereedschap, apparaten etc. Ge-
zien de diversiteit een bezoek waard!
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Bij Henri en Miranda Peters in Eersel heeft 
De Houtwinkel een aantal projecten afgerond. 
Het meest in het oog springend, is de houten 
beam bench die overloopt in het tv-meubel en 
in het midden de waterdampkachel omarmt. 
Trots en vol enthousiasme vertellen ze over 
de afgeronde projecten en over wat er nog te 
doen is in de prachtige woning.

Warm thuis
Twee jaar geleden vonden Henri en Miranda 
het hoog tijd worden om van hun huis een 
warm thuis te maken. Miranda: “We hebben 
kort nadat we dit huis kochten op safe 
gespeeld door alle muren en kozijnen wit 
te verven, maar een echt warm thuisgevoel 
kregen we er niet van. Ongeveer twee jaar 
geleden waren we er klaar voor om het huis 
grondig aan te pakken met meer kleur en 
andere materialen. We wilden af van alle 
meubels van hetzelfde materiaal en in 
dezelfde vorm en kleur.” 

Inspiratie 
Het echtpaar zocht een binnenhuisstyliste 
die na een aantal lange gesprekken aan 
de slag ging. Henri: “We waren direct 
enthousiast over het plan, al zijn er in 
de loop der tijd best wat veranderingen 
geweest. We hebben overal inspiratie 
opgedaan, zijn op héél veel plekken gaan 
kijken.” Miranda en Henri kwamen via via 
bij De Houtwinkel terecht: “Daar raakten we 
in gesprek met Stijn, die precies begreep 
wat wij wilden en zelf met voorstellen kwam 
waardoor alles nog mooier werd. Niet 
omdat hij iets wilde verkopen maar omdat 
hij wilde dat wij helemaal tevreden waren. 
Dat ging soms om de kleinste details. We 
hadden bijvoorbeeld de kozijnen binnen al 
donkergrijs laten verven en het leek erop 
dat de deur alleen in zwart leverbaar was. 
Stijn kende een bedrijf dat de deur in elke 
gewenst kleur kon leveren en nu past het 
precies bij elkaar.”

Familie
Voor Henri en Miranda is hun gezin het 
allerbelangrijkst. “In september wordt ons 
vierde kleinkind geboren, in twee jaar tijd. 
We vinden het heerlijk om met z’n allen 
te eten en lang na te tafelen. Dat was de 
reden dat er een grote eettafel moest 
komen. Inderdaad, ook die vonden we 
bij De Houtwinkel. We wilden de eettafel 
niet midden in de kamer en dus kwam 
er een vaste bank met comfortabele 
kussens. Hier zitten we uren te praten 
met elkaar. Heerlijk!”, aldus Miranda. De 
houten wandbank is de eyecatcher van de 
woonkamer. Prachtig robuust eikenhout 
met blank stalen details, alsof er een grote 
schatkist in de kamer staat.

Muziek
Henri’s grootste hobby is muziek. “Ik heb 
jarenlang in bandjes gespeeld, waaronder 
‘Tiscover’, bekend van menig kermis of 
jubileumfeestje. Als ik naar muziek luister, 
wil ik dat via goede boxen doen maar ik 
vind die er zelden mooi uitzien. In gesprek 

met De Houtwinkel kwamen we op het idee 
om de boxen te verwerken in een ombouw 
voor de tv. Perfect geluid en niet te zien. 
Omdat ik nogal van de techniek ben, heb ik 
het zo gemaakt dat alles met één app op de 
telefoon te bedienen is. Veel beter dan 1500 
afstandsbedieningen op een tafeltje.”

Vissen
Tot rust komen Henri en Miranda ook in de 
tuin. Miranda: ”We hebben een prachtige 
vijver waar we uren naar de vissen zitten 
kijken. Het probleem is alleen dat er de 
hele dag zon op staat en dat is niet goed 
voor de vissen. Stijn deed al een voorstel 
voor een zonwering die het licht breekt. 
Dat lijkt een prima plan dus ik denk dat 
de medewerkers van De Houtwinkel hier 
binnenkort weer een paar dagen werk 
hebben. Geen probleem want het was erg 
gezellig, de dagen dat ze hier aan de gang 
waren. Het mooiste is dat de communicatie 
bij De Houtwinkel zo goed is. Niet alleen 
tussen de medewerkers en de klant maar 

ook tussen de collega’s. Daardoor wordt 
alles precies zoals afgesproken met de 
klant.”

Rust
“We zijn perfectionisten”, lachen Henri en 
Miranda. “Vroeger deden we verschillende 
klussen nog wel eens zelf maar nu vinden 
we andere dingen belangrijker. De kinderen 
en kleinkinderen bijvoorbeeld.” Maar ook 
werk is belangrijk voor het stel: “Na een 
dag hard werken is het fijn thuiskomen nu”, 
zeggen ze in koor. “Het hele huis ademt 
precies die sfeer die we wilden en daar 
genieten we elke dag van. Zonder de hulp 
van De Houtwinkel was dit niet gelukt, zij 
hebben onze wensen vertaald naar de 
praktische en prachtige uitvoering.”

DE HOUTEN BEAM DE HOUTEN BEAM
BENCH BENCH IS EEN ECHTEIS EEN ECHTE

HENRI EN MIRANDA PETERS MAAKTEN SAMEN MET DE

 HOUTWINKEL EEN WARM THUISGEVOEL

EYECATCHEREYECATCHER Henri werkt 
bij ASML en zijn 
grootste hobby 
is muziek

Een echte 
eikenhouten 
design balk

Miranda werkt 
bij NummerEen 
kinderopvang

 HOUTWINKEL EEN WARM THUISGEVOEL

‘‘De   houten   wandbank 
is de eyecatcher van 
de woonkamer. Alsof 
er een grote schatkist  
staat’’

‘‘De   houten   wandbank 
is dé eyecatcher van 
de woonkamer. Alsof 
er een grote schatkist  
staat’’

Bijzondere 
beam bench 
van acht meter 
zeventig lang

Bijzondere 
beam bench 
van acht meter 
zeventig lang
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Bij Henri en Miranda Peters in Eersel heeft 
De Houtwinkel een aantal projecten afgerond. 
Het meest in het oog springend, is de houten 
beam bench die overloopt in het tv-meubel en 
in het midden de waterdampkachel omarmt. 
Trots en vol enthousiasme vertellen ze over 
de afgeronde projecten en over wat er nog te 
doen is in de prachtige woning.

Warm thuis
Twee jaar geleden vonden Henri en Miranda 
het hoog tijd worden om van hun huis een 
warm thuis te maken. Miranda: “We hebben 
kort nadat we dit huis kochten op safe 
gespeeld door alle muren en kozijnen wit 
te verven, maar een echt warm thuisgevoel 
kregen we er niet van. Ongeveer twee jaar 
geleden waren we er klaar voor om het huis 
grondig aan te pakken met meer kleur en 
andere materialen. We wilden af van alle 
meubels van hetzelfde materiaal en in 
dezelfde vorm en kleur.” 

Inspiratie 
Het echtpaar zocht een binnenhuisstyliste 
die na een aantal lange gesprekken aan 
de slag ging. Henri: “We waren direct 
enthousiast over het plan, al zijn er in 
de loop der tijd best wat veranderingen 
geweest. We hebben overal inspiratie 
opgedaan, zijn op héél veel plekken gaan 
kijken.” Miranda en Henri kwamen via via 
bij De Houtwinkel terecht: “Daar raakten we 
in gesprek met Stijn, die precies begreep 
wat wij wilden en zelf met voorstellen kwam 
waardoor alles nog mooier werd. Niet 
omdat hij iets wilde verkopen maar omdat 
hij wilde dat wij helemaal tevreden waren. 
Dat ging soms om de kleinste details. We 
hadden bijvoorbeeld de kozijnen binnen al 
donkergrijs laten verven en het leek erop 
dat de deur alleen in zwart leverbaar was. 
Stijn kende een bedrijf dat de deur in elke 
gewenst kleur kon leveren en nu past het 
precies bij elkaar.”

Familie
Voor Henri en Miranda is hun gezin het 
allerbelangrijkst. “In september wordt ons 
vierde kleinkind geboren, in twee jaar tijd. 
We vinden het heerlijk om met z’n allen 
te eten en lang na te tafelen. Dat was de 
reden dat er een grote eettafel moest 
komen. Inderdaad, ook die vonden we 
bij De Houtwinkel. We wilden de eettafel 
niet midden in de kamer en dus kwam 
er een vaste bank met comfortabele 
kussens. Hier zitten we uren te praten 
met elkaar. Heerlijk!”, aldus Miranda. De 
houten wandbank is de eyecatcher van de 
woonkamer. Prachtig robuust eikenhout 
met blank stalen details, alsof er een grote 
schatkist in de kamer staat.

Muziek
Henri’s grootste hobby is muziek. “Ik heb 
jarenlang in bandjes gespeeld, waaronder 
‘Tiscover’, bekend van menig kermis of 
jubileumfeestje. Als ik naar muziek luister, 
wil ik dat via goede boxen doen maar ik 
vind die er zelden mooi uitzien. In gesprek 

met De Houtwinkel kwamen we op het idee 
om de boxen te verwerken in een ombouw 
voor de tv. Perfect geluid en niet te zien. 
Omdat ik nogal van de techniek ben, heb ik 
het zo gemaakt dat alles met één app op de 
telefoon te bedienen is. Veel beter dan 1500 
afstandsbedieningen op een tafeltje.”

Vissen
Tot rust komen Henri en Miranda ook in de 
tuin. Miranda: ”We hebben een prachtige 
vijver waar we uren naar de vissen zitten 
kijken. Het probleem is alleen dat er de 
hele dag zon op staat en dat is niet goed 
voor de vissen. Stijn deed al een voorstel 
voor een zonwering die het licht breekt. 
Dat lijkt een prima plan dus ik denk dat 
de medewerkers van De Houtwinkel hier 
binnenkort weer een paar dagen werk 
hebben. Geen probleem want het was erg 
gezellig, de dagen dat ze hier aan de gang 
waren. Het mooiste is dat de communicatie 
bij De Houtwinkel zo goed is. Niet alleen 
tussen de medewerkers en de klant maar 

ook tussen de collega’s. Daardoor wordt 
alles precies zoals afgesproken met de 
klant.”

Rust
“We zijn perfectionisten”, lachen Henri en 
Miranda. “Vroeger deden we verschillende 
klussen nog wel eens zelf maar nu vinden 
we andere dingen belangrijker. De kinderen 
en kleinkinderen bijvoorbeeld.” Maar ook 
werk is belangrijk voor het stel: “Na een 
dag hard werken is het fijn thuiskomen nu”, 
zeggen ze in koor. “Het hele huis ademt 
precies die sfeer die we wilden en daar 
genieten we elke dag van. Zonder de hulp 
van De Houtwinkel was dit niet gelukt, zij 
hebben onze wensen vertaald naar de 
praktische en prachtige uitvoering.”

DE HOUTEN BEAM DE HOUTEN BEAM
BENCH BENCH IS EEN ECHTEIS EEN ECHTE

HENRI EN MIRANDA PETERS MAAKTEN SAMEN MET DE

 HOUTWINKEL EEN WARM THUISGEVOEL

EYECATCHEREYECATCHEREYECATCHER Henri werkt 
bij ASML en zijn 
grootste hobby 
is muziek

Een echte 
eikenhouten 
design balk

Miranda werkt 
bij NummerEen 
kinderopvang

‘‘De   houten   wandbank 
is de eyecatcher van 
de woonkamer. Alsof 
er een grote schatkist  
staat’’

‘‘De   houten   wandbank 
is dé eyecatcher van 
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staat’’
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Bij Henri en Miranda Peters in Eersel heeft 
De Houtwinkel een aantal projecten afgerond. 
Het meest in het oog springend, is de houten 
beam bench die overloopt in het tv-meubel en 
in het midden de waterdampkachel omarmt. 
Trots en vol enthousiasme vertellen ze over 
de afgeronde projecten en over wat er nog te 
doen is in de prachtige woning.

Warm thuis
Twee jaar geleden vonden Henri en Miranda 
het hoog tijd worden om van hun huis een 
warm thuis te maken. Miranda: “We hebben 
kort nadat we dit huis kochten op safe 
gespeeld door alle muren en kozijnen wit 
te verven, maar een echt warm thuisgevoel 
kregen we er niet van. Ongeveer twee jaar 
geleden waren we er klaar voor om het huis 
grondig aan te pakken met meer kleur en 
andere materialen. We wilden af van alle 
meubels van hetzelfde materiaal en in 
dezelfde vorm en kleur.” 

Inspiratie 
Het echtpaar zocht een binnenhuisstyliste 
die na een aantal lange gesprekken aan 
de slag ging. Henri: “We waren direct 
enthousiast over het plan, al zijn er in 
de loop der tijd best wat veranderingen 
geweest. We hebben overal inspiratie 
opgedaan, zijn op héél veel plekken gaan 
kijken.” Miranda en Henri kwamen via via 
bij De Houtwinkel terecht: “Daar raakten we 
in gesprek met Stijn, die precies begreep 
wat wij wilden en zelf met voorstellen kwam 
waardoor alles nog mooier werd. Niet 
omdat hij iets wilde verkopen maar omdat 
hij wilde dat wij helemaal tevreden waren. 
Dat ging soms om de kleinste details. We 
hadden bijvoorbeeld de kozijnen binnen al 
donkergrijs laten verven en het leek erop 
dat de deur alleen in zwart leverbaar was. 
Stijn kende een bedrijf dat de deur in elke 
gewenst kleur kon leveren en nu past het 
precies bij elkaar.”

Familie
Voor Henri en Miranda is hun gezin het 
allerbelangrijkst. “In september wordt ons 
vierde kleinkind geboren, in twee jaar tijd. 
We vinden het heerlijk om met z’n allen 
te eten en lang na te tafelen. Dat was de 
reden dat er een grote eettafel moest 
komen. Inderdaad, ook die vonden we 
bij De Houtwinkel. We wilden de eettafel 
niet midden in de kamer en dus kwam 
er een vaste bank met comfortabele 
kussens. Hier zitten we uren te praten 
met elkaar. Heerlijk!”, aldus Miranda. De 
houten wandbank is de eyecatcher van de 
woonkamer. Prachtig robuust eikenhout 
met blank stalen details, alsof er een grote 
schatkist in de kamer staat.

Muziek
Henri’s grootste hobby is muziek. “Ik heb 
jarenlang in bandjes gespeeld, waaronder 
‘Tiscover’, bekend van menig kermis of 
jubileumfeestje. Als ik naar muziek luister, 
wil ik dat via goede boxen doen maar ik 
vind die er zelden mooi uitzien. In gesprek 

met De Houtwinkel kwamen we op het idee 
om de boxen te verwerken in een ombouw 
voor de tv. Perfect geluid en niet te zien. 
Omdat ik nogal van de techniek ben, heb ik 
het zo gemaakt dat alles met één app op de 
telefoon te bedienen is. Veel beter dan 1500 
afstandsbedieningen op een tafeltje.”

Vissen
Tot rust komen Henri en Miranda ook in de 
tuin. Miranda: ”We hebben een prachtige 
vijver waar we uren naar de vissen zitten 
kijken. Het probleem is alleen dat er de 
hele dag zon op staat en dat is niet goed 
voor de vissen. Stijn deed al een voorstel 
voor een zonwering die het licht breekt. 
Dat lijkt een prima plan dus ik denk dat 
de medewerkers van De Houtwinkel hier 
binnenkort weer een paar dagen werk 
hebben. Geen probleem want het was erg 
gezellig, de dagen dat ze hier aan de gang 
waren. Het mooiste is dat de communicatie 
bij De Houtwinkel zo goed is. Niet alleen 
tussen de medewerkers en de klant maar 

ook tussen de collega’s. Daardoor wordt 
alles precies zoals afgesproken met de 
klant.”

Rust
“We zijn perfectionisten”, lachen Henri en 
Miranda. “Vroeger deden we verschillende 
klussen nog wel eens zelf maar nu vinden 
we andere dingen belangrijker. De kinderen 
en kleinkinderen bijvoorbeeld.” Maar ook 
werk is belangrijk voor het stel: “Na een 
dag hard werken is het fijn thuiskomen nu”, 
zeggen ze in koor. “Het hele huis ademt 
precies die sfeer die we wilden en daar 
genieten we elke dag van. Zonder de hulp 
van De Houtwinkel was dit niet gelukt, zij 
hebben onze wensen vertaald naar de 
praktische en prachtige uitvoering.”

DE HOUTEN BEAM DE HOUTEN BEAM
BENCH BENCH IS EEN ECHTEIS EEN ECHTE
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Wonen

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Raadsvergadering 
op 8 juli 2021
De gemeenteraad vergadert op donderdag 8 juli 
2021. Deze vergadering is openbaar, begint om 
19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Bladel. In verband met COVID-19 
wordt publiek en pers verzocht de vergaderingen 
te volgen via www.bladel.nl/gemeenteraad. Hier 
kunt u ook de agenda en vergaderstukken inzien. 

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
• Stedenbouwkundige visie Hapert;
•  Principemedewerking complex voor sport en 

recreatie;
•  Beleidskader Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO);
•  Rapport inzake het bestuurlijk optreden ten tijde 

van de fraude bij KempenPlus;
•  Realisatie gemeenschapshuis aan de Markt in 

Bladel;
• Vaststellen Jaarstukken 2020 gemeente Bladel;
• Vaststellen Perspectiefnota 2021;
•  Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

KempenPlus.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken 
op geagendeerde voorstellen. U kunt dan in 
maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. 
Een verzoek om spreekrecht meldt u vóór de 
vergadering bij de griffier via griffie@bladel.nl of 
tel.nr. (0497) 361 636.

Kamperen bij de boer 2021 gaat door! 
Kamperen bij de boer is een bekend fenomeen in de 
gemeente Bladel en omgeving. Een leuk initiatief dat in 
de meeste gevallen goed verloopt. De nieuwe 
versoepelingen maken het mogelijk dat kamperen bij de 
boer dit jaar door kan gaan! 

Gezellig kamperen
Dit is een leuk moment voor uw kind om samen met een 
groepje de vrijheid te ervaren van het “op vakantie” 
gaan. De gemeente vindt de ouderbetrokkenheid daarbij 
erg belangrijk. Blijf daarom als ouder betrokken bij uw 
kind en weet wat er zich afspeelt op de kampeerplek. Er 
wordt met name aandacht gevraagd voor 
alcoholmisbruik (geen alcohol onder de 18), om zo 
overlast voor anderen en het ontstaan van onveilige 
situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Wat kan helpen 
is om, voorafgaand aan het kamperen, duidelijke 
afspraken te maken met uw kind. Ga hier vooral ook 
over in gesprek.

Melden
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 
gemeente Bladel staat dat kamperen buiten een 
kampeerterrein niet is toegestaan. Er is echter een 
uitzondering, namelijk het kamperen voor ‘eigen gebruik 

op eigen terrein’. Als een van uw kinderen op uw erf wil 
kamperen en daarvoor wat vrienden en vriendinnen 
uitnodigt, is dat dus toegestaan. 

Vanuit veiligheidsoverwegingen vraagt de gemeente wel 
aan de grondeigenaren of aan de kampeerders om zich 
van te voren aan te melden. In geval van calamiteiten, 
zoals extreme weersomstandigheden of ongewenste 
bezoekers, is het voor de gemeente handig om te weten 
waar de jongeren zich bevinden. Daarnaast hebben in 
voorgaande jaren een aantal incidenten plaatsgevonden, 
zoals overmatig drankgebruik en geluidsoverlast. Dit kan 
zowel voor de omgeving als voor de jongeren zelf leiden 
tot vervelende situaties. Door middel van het aanmelden 
wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen. 

U kunt zich aanmelden bij jeugdcoach Daniël Swinkels. 
Dit kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de 
kampeerweek via d.swinkels@bladel.nl. Geef de 
kampeerdagen, de namen en contactgegevens van de 
kampeerders, de locatie waar zal worden gekampeerd 
en contactgegevens van de grondeigenaren door. De 
jeugdcoach zal dan een welkomstpakket langsbrengen 
met toffe attributen voor de kampeerplek.  

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester 
en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 15 juni 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Meicirculaire 2021 
Kennis van genomen. Ingestemd met de financiële 
consequenties. De raad wordt geïnformeerd.

Proef inzet mobiel scheidingsstation
De raad wordt geïnformeerd.

Concept Plan van Aanpak Ontwikkelstrategie 
De Kempen
Kennis van genomen.

Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 
2023-2025 KempenPlus
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van 
de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-

2025 Kempenplus. De raad wordt voorgesteld om 
geen zienswijze in te dienen.

Tegemoetkoming verhuurders 
Sportaccommodaties COVID-19
De niet-gebruiksgebonden huurlasten van 
amateursportorganisaties worden voor 75% 
kwijtgescholden voor de periode 1 januari t/m 
31 maart 2021. De door amateursportorganisaties 
gereserveerde uren in onze sporthallen waar geen 
gebruik van gemaakt is, wordt voor 100% 
kwijtgescholden voor de periode 1 januari t/m 
31 maart 2021. Er wordt gebruik gemaakt van de 
rijksregeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties Q1 2021’ voor een 
tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten. 
Indien de TVS-regeling de gederfde huurinkomsten 
van de gemeente niet voor 100% kan dekken, wordt 
het verschil bekostigd uit de COVID-19 reserve.
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
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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

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

Melding apv/bijzondere wetten
Bladel
•       Groot Terkooijen 6 (Start- en aankomst), 

organiseren van een fietsvierdaagse op 20, 21, 
22, en 23 juli 2021.

Overige locaties
•       door de bossen van Casteren, Netersel, Vessem, 

Westelbeers, en Middelbeers, organiseren van een 
wandeltocht op 11 juli 2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Adama van Scheltemalaan 22, kappen van 

1 boom;
•       Heeleind 62, verleggen van een inrit;
•       Sniederslaan 139, plaatsen van 4 dakkapellen.

Casteren
•       Kerkeneind ongenummerd (nabij 18), plaatsen 

van een tijdelijke woonunit en opslagruimte.

Hapert
•       Diamantweg 46, uitbreiden van een bedrijfshal 

met een overkapping;
•       Energieweg 2, uitbreiden van een laaddock;
•       Pluto 20, plaatsen van een erfafscheiding;
•       Burgemeester Gremstraat ongenummerd, 

bouwen van een bijgebouw.

Netersel
•       De Hoeve ongenummerd, bouwen van 

2 vrijstaande woningen en het aanleggen van een 
extra inrit.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Den Hof 7, plaatsen van een carport, datum 

besluit: 16-06-2021;
•       Leemskuilen 35, verbouwen van het stalgedeelte 

van een woonboerderij tot woning, datum 
besluit: 17-06-2021.

Hapert
•       De Vliegert 32, kappen van 1 boom, datum 

besluit: 17-06-2021;
•       Van den Elsenstraat 1, plaatsen van een schuur 

met overkapping, datum besluit: 16-06-2021.

Hoogeloon
•       Breestraat 2B, verplaatsen van een bestaande 

inrit, datum besluit: 16-06-2021;
•       Verzetshelden 39, bouwen van een woning met 

carport en het aanleggen van een inrit, datum 
besluit: 16-06-2021;

•       Vessemseweg 26, verbouwen van een woning, 
datum besluit: 21-06-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Dalem 19A, realiseren van twee tiny houses in een 

bestaande stal ten behoeve van recreatie en het 
aanleggen van een extra inrit, datum besluit: 
22-06-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Overige locaties
•       Parkeerplaats De Hoeve Netersel, Alexanderhof 

Hapert, Valensplein Hoogeloon, Markt Bladel en 
plein aan de Zandstraat in Casteren, innemen van 
een standplaats voor een mobiel scheidingsstation 
van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022, datum besluit: 
18-06-2021.

Vaststelling verordening 
bekostiging leerlingenvervoer 
gemeente Bladel 2021

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 mei 
2021 de volgende verordening vastgesteld: 
verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente 
Bladel 2021. Deze verordening gaat over de 
bekostiging van het leerlingenvervoer in de gemeente 
Bladel. De verordening treedt in werking op 1 augustus 
2021. De Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Bladel 2014 wordt per gelijke datum ingetrokken.

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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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- Het ontwerp moet zelfgetekend (geverfd/gekleurd) of geschreven zijn. Je mag geen kant en klaar 
patroon of print van een ander downloaden en aanleveren.

 - Als je iets leesbaar op je pennenzakje wilt hebben (bv je naam) moet je die onder de stippellijnen houden 
(vanwege de omslag die in het ontwerp van het zakje zit)

- Het is leuk om bv door te teken over de lijnen die er staan getekend. Dit staat straks niet op je ontwerp, 
dat wordt afgesneden bij de lijnen, maar zorgen wel voor een grappig effect.

- Het is het mooiste als je alle ruimte in het kader gebruikt.

Er zijn een paar regels:

Tip: trek het kader over op een wit vel papier. Dat geeft je ontwerp straks fellere kleuren dan wanneer je tekent 
op het krantenpapier! Het formaat moet zijn 28,5x14 cm, dit past precies op een A4.

 - Je ontwerp moet binnen het hierboven afgebeelde kader passen.

Je hebt 2 weken om je ontwerp in te leveren op info@leuksvanliek.nl of in de brievenbus
op Castersedijk 23A (let op de A) te Hapert. Daarna worden alle ontwerpen beoordeeld door de jury en wordt er 

een winnaar gekozen! Die krijgt zijn of haar ontwerp in het écht uitgevoerd op stof als opbergmandje......DOE JE MEE?
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Wat staat er nou leuker op je bureau dan een uniek pennenzakje (vol nieuwe stiften) bedrukt met je eigen, unieke, 
zelf ontworpen patroon of tekening? Niets toch? En het ruimt ook zo lekker op als je de zomerkriebels krijgt. 
Dat dachten wij ook, daarom deze toffe ontwerp-en-win-wedstrijd.

In het kader hieronder mag je helemaal los gaan met letters, vormen, tekeningen, doodles, kleuren of een 
patroon. Maak een ontwerp wat helemaal uniek van jou is EN wat je graag in stof op je bureau zou zien 
staan. Angelique Lemmens van "Leuks van Liek" gaat dan voor jou aan de slag en maakt een uniek stoffen 
pennenzakje met jouw ontwerp erop. Bregje van Groeilijnen vult je pennenzakje met nieuwe stiften, zodat je 
er meteen mee aan de slag kunt.

28½ cm
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Tot hier komt omslag als je daarvoor kiest
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Programma 60 jaar muziek in de Kempen
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:

18 juli
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 18 juli een lezing over volks-
muziek door Karel Franken met livemuziek van Karel Franken.

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:

www.achtzaligheden.nl

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

Door Renate Pijnenburg

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Sinds 
januari is in de gemeenten Bladel en 
Reusel-De Mierden jeugdcoach Daniël 
Swinkels in dienst. Hij maakt zich hard 
voor de belangen van de jeugd, daarbij 
gebruik makend van een groot netwerk 
van partners en professionals. Daniël 
vertelt graag over zijn werkzaamheden.

Verbinden
Wat Daniël vooral belangrijk vindt om te 
melden is dat hij er is voor het collectief. 
“Ik ben geen hulpverlener, in de zin dat ik 
geen specialist ben maar meer een spin 
in het web. Natuurlijk mogen jongeren me 
altijd aanspreken maar ik zal ze vrij snel 
doorverwijzen, in het geval er sprake is van 
problemen. Ik richt me op het totaalplaatje. 
Ik probeer verbindingen te leggen tussen 
de jeugd en de instanties en organisaties 
die iets voor de jeugd kunnen doen. Ik ben 
dus geen jongeren-opbouwwerker maar 
een coach.” Daniëls functie is vooral ge-
richt op preventie en signalering. “Ik trek er 
natuurlijk op uit om contact te maken met 
de jeugd. Daarvoor ga ik naar de (basis)
scholen maar ook naar ‘hangplekken’ en 
sportverenigingen. Het moet straks zo zijn 
dat als een jongere een vraag heeft, die mij 
heel makkelijk kan benaderen en weet dat 
ik kan doorverwijzen.”

Vraag is leidend
Na de opleiding Sport en Bewegen is 
Daniël doorgegaan met de studie Maat-
schappelijk werk en Dienstverlening. 
“Daarbij had ik altijd al een voorkeur om 
met jeugd te werken. Voor een minor ben ik 
een half jaar in Zuid Afrika geweest bij een 
opvangtehuis voor dakloze straatjongens. 

Wat ik daar vooral heb geleerd is dat je niet 
moet werken vanuit je eigen opvatting of 
visie maar dat je altijd in moet spelen op 
de vraag van het kind. Dat betekent dat je 
goed moet luisteren. Zo’n kind in een op-
vanghuis vraagt om ‘resocialisatie’ omdat 
ze thuis de skills niet hebben geleerd om 
te overleven. Ze weten niets van puberteit, 
relaties of omgaan met agressie. Gelukkig 
zijn de problemen met de jeugd hier in de 
regio niet te vergelijken met die van de Zuid 
Afrikaanse jongens maar de insteek is wel 
gelijk: de vraag van de jeugd is leidend 
voor mijn werk.”

Bus
Om de jeugd te bereiken heeft Daniël, 
samen met zijn collega’s uit Eersel en Ber-
geijk, een bus gekocht en deze zo ingericht 
dat de jeugd er plezier aan kan beleven. 
“We willen met de bus gaan staan, waar 
de jeugd ons wil hebben. Ze kunnen er 
chillen maar er liggen ook materialen in de 
bus waarmee ze kunnen lasergamen of ar-
chery taggen. Super leuke activiteiten. Ook 
hierbij geldt dat de vraag van de jongeren 
moet komen; wij faciliteren. Juist tijdens 
deze activiteiten, wanneer we in contact 
zijn met de doelgroep, kunnen we signale-
ren waar knelpunten zitten. Dat kan op heel 
praktisch gebied over iets dat de gemeente 
betreft maar het kan ook iets persoonlijks 
zijn, waar gerichte actie op moet worden 
ingezet. In overleg met het netwerk waarin 
ik zit, kunnen activiteiten opgezet worden 
of hulpverlening gestart.”

IJslands model
De afgelopen jaren is al veel gezegd en 
geschreven over het ‘IJslands model’. 
Ook Daniël heeft daarmee te maken. “Het 
is een proces waar we middenin zitten en 

dat langdurig voortgezet moet worden. 
Het belangrijkste uitgangspunt is dat we 
bewustwording creëren bij ouders over 
bijvoorbeeld drank- en drugsgebruik. Dat 
proces is er één van de lange adem; je kunt 
van ouders niet in een jaar tijd een men-
taliteitsverandering verwachten. Wat altijd 
heel normaal is geweest, wordt niet ineens 
abnormaal. Het begint ermee dat je ouders 
overtuigt van het feit dat het belangrijk is 
veel tijd samen met hun kinderen door te 
brengen. Grenzen stellen is goed, niet ieder 
kind vindt dat even prettig maar ze hebben 
het allemaal nodig. Als de band met je kind 
goed is, doordat je veel tijd samen door-
gebracht hebt, zullen grenzen eerder geac-
cepteerd worden.” 

Vallen en opstaan
Kinderen leren het meest van vallen en 
opstaan, weet Daniël. “Het lijkt in de hui-
dige maatschappij zo dat we onze kinde-
ren tegen alles moeten beschermen maar 
dat is niet heel goed. Juist door fouten te 
maken, leren ze. Zo lang er ouders of ver-
trouwde personen zijn om ze weer op te 
vangen, is het helemaal niet erg als ze een 
keer onderuit gaan. Elk kind is gebaat bij 
structuur en duidelijkheid. Wij, als volwas-
senen, hebben geleerd kaders te stellen, 
van kinderen kunnen we dit niet verwach-
ten. Zij hebben ons als volwassenen nodig 
om kaders te stellen. Deze kaders geven 

hen rust, structuur en duidelijkheid. Daar 
ligt dus ook een taak voor de gemeenten: 
duidelijk aangeven wat wel en niet mag. 
Dat geldt natuurlijk voor alle leeftijden 
maar is zeker voor de jeugd enorm be-
langrijk. Sommige beslissingen die voor 
hen genomen worden, vinden ze niet 
leuk maar het is altijd in het belang van 
het kind. Het is één van mijn taken om de 
jeugd te coachen begrip te kweken voor 
die beslissingen.”

Oké om hulp te vragen
We leven in een individualistische maat-
schappij en dat is niet altijd makkelijk. Kin-
deren moeten steeds maar presteren, de 
druk is hoog. Zowel op school als bij de 
sport en dan moet het op social media ook 
nog eens helemaal voor elkaar zijn. “Niet 
reëel”, vindt Daniël. “We moeten de jeugd 
juist leren dat je sterk kunt zijn door af en 
toe te laten zien dat je je even zwak voelt. 
Dat we van het moment mogen genieten 
en in het ‘nu’ leven. Dat het oké is om hulp 
te vragen en dat er hulp is. Ik doe dat door 
contact te maken, het goede voorbeeld te 
geven en te laten weten dat ik er voor ze 
ben. Ik kan het niet alleen; met alle part-
ners uit het collectief waarin ik zit, maak ik 
contact en zet ik me in voor de jeugd van 
Bladel en Reusel-De Mierden.” Daniël is te 
vinden op Facebook en Instagram onder 
zoekterm ‘Jeugdcoach Daniël’.

Het is oké 
om hulp te vragen
Jeugdcoach Daniël Swinkels is spin in 
het web voor jongeren en hun omgeving

Kinderen leren het meest van vallen en opstaan, weet Daniël. “Het lijkt in de huidige 
maatschappij zo dat we onze kinderen tegen alles moeten beschermen maar dat is niet 
heel goed. Juist door fouten te maken, leren ze. Zo lang er ouders of vertrouwde perso-
nen zijn om ze weer op te vangen, is het helemaal niet erg als ze een keer onderuit gaan.”

GEMEENTELIJK
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De eerste 17 op de eindstand 
ranglijst mogen een prijs kiezen 
uit onderstaande prijzenkast
  
  1. Huub Spoormans 4480
  2. Mike Vosters 4265
  3. Frans Wijnen 4150
  4. Noortje Tholen 4045
  5. Theo Schilders 3945
  6. Stijn Leijten 3940
  7. Luuk van Heeswijk 3910
  8. Harry Vermeegen 3875
  9. Herbert De Krom 3865
10. Job Minten 3850
11. Marjon Adams 3840
12. Nicole Tenbult 3835
13. Kees van der Heijden 3820
14. Pierre van Dooren 3815
15. John Poppeliers 3810
16. Sjors Heuveling 3785
16. Martijn Kuijs 3785

18. Maggie van den Boomen 3770
19. Sven Peijs 3745
19. Amy van Es 3745
21. Rick Kolsters 3740
22. Jos Luijten 3735
22. Roy Smetsers 3735
24. Koen Fiers 3720
25. Desirée Faes 3700
26. Richard Swaans 3690
27. Mark Adams 3685
28. Ans Schilders 3675
29. F v. Haaren 3655
30. T van Heeswijk 3650
31. Karel van Riet 3640
32. Daan Over de Vest 3630
32. Cindy Tenbült 3630
32. Iris Wouters 3630
35. Jan Adams 3610
36. Heidi Maas 3590
37. Roy de Waal 3575
37. Marit Roefs 3575
39. wilbert corsten 3570
39. Petra van Rooij 3570
41. Frank Rooijackers 3565
41. Bas Nijhof 3565
43. Patrick Luijkx 3555
43. Bettine Jansen 3555
45. Yvonne Bierings 3550
46. Harold van Lierop 3545
46. Jaap Nijssen 3545
48. Anouk Lauwers 3540
49. Marloh Bröcheler 3535
50. Ad van Huijkelom 3530
50. John Daniëls 3530
52. Johan Hooijen 3525
53. Rene Van Roij 3510

54. Judith willems 3505
54. Teun Grimbergen 3505
56. Jan van Rooij 3500
57. Gerben van der Poort 3495
58. Gertjan Bierens 3485
59. Patrick Jansen 3465
59. Jos Schippers 3465
61. Elly Dekkers 3450
62. Irma Waalen 3445
62. Tony Jonkers 3445
64. Pim Heijden 3440
64. Boudewijn van Buggenum 3440
64. Niek van Gisbergen 3440
64. Maikel van de Wal 3440
68. Els Lemmens 3435
69. Riek Bel 3430
70. Jan Hendrikx 3415
70. Harm Bruininx 3415
70. Selino van der Ende 3415
73. Kees van de Ven 3410
74. Sven Van der heijden 3405
75. Tom van Gompel 3395
75. Phyllis Legein 3395
77. twan verhagen 3385
78. Rick Beerens 3380
78. Toon Daniels 3380
80. John Lavrijsen 3375
81. Liesbeth van Dooren 3370
82. Ruud Over de Vest 3350
83. Jeroen Spooren 3345
84. Karin van Strijdhoven 3335
84. Jelten Legein 3335
86. Sten Groenland 3330
87. Kjeld Luijten 3325
88. Fred van Hoof 3310
89. Marc Jansen 3305
90. kay corsten 3300
91. Henk kollenburg 3275
92. Harm Wouters 3270
92. Walter de Laat 3270
92. Hans Bogaars 3270
95. Simone Wouters 3265
96. Wies Spooren 3255
97. Marga Lathouwers 3245
98. Jan Lavrijsen 3225
99. Ron Lauwers 3220
100. peer den Boer 3210
101. Rick Vercoelen 3205
102. Dirk Jacobs 3200
102. Hugo Kolsters 3200
104. Henri Luijten 3195
105. peter van den Bisen 3190
106. Ad Spooren 3185
107. Noor van den Oetelaar 3180

108 Marco van den Heuvel 3160
109. Pieter Egbers 3155
110. Anita Tholen 3145
110. Hein van den Oetelaar 3145
110. Rik Peijs 3145
110. Harold Tenbult 3145
114. Siem Van luff elen 3135
114. Willem Spooren 3135
116. Niels Coolen 3125

Kijk voor de 
actuele en volledige stand op

www.pc55-ekpool.nl/ranking

Tussenstand PC55 EK pool per 30 juni

Vanochtend met een kater wakker 
geworden na het debacle van Oranje 
tegen Tsjechië. Niets was er goed aan. 
De spelers waren slecht, Frank de Boer 
was nog slechter en het commentaar 
van Frank Snoeks was het aller slechtste 
omdat hij niet in de gaten had hoe bar 
slecht het was.

Vorige week sloten we gelukkig de eer-
ste ronde van het EK 2020 af. Daar had-
den we precies 1 jaar en 12 dagen voor 
nodig. En ook nog eens 36 wedstrijden 
om maar liefst 16 ploegen door te laten 
gaan. Dat had sneller gekund maar ook 
de UEFA weet al lang op welke manier 
er het meeste geld binnen geharkt kan 
worden. Nederland waande zich na drie 
makkelijke thuiswedstrijden al in de 
fi nale maar inmiddels dendert het EK 
gewoon door, zonder Oranje.

Ik vond veel wedstrijden best wel saai, al 
vergoedde de spanning in de 3e ronde 
van de 1e ronde (bent u er nog bij) geluk-
kig veel. Maar we zitten natuurlijk vooral 
voor het TV-kastje om mooie voetbalmo-
menten te zien. Bij de wedstrijd Kroatië 
– Schotland was het eindelijk weer eens 
genieten. Luka Modrić was hier in zijn 
eentje verantwoordelijk voor. Hij heeft 
al een lange carrière achter de rug en 
we kennen hem vooral als aanvoerder 
van, in ieder geval, mijn favoriete vakan-
tieland. De laatste 9 jaren speelde hij ook 
bij Real Madrid maar alleen in dat prach-
tige Kroatische shirt komt hij volgens 
mij pas echt tot volle glorie want daar is 
hij de onbetwiste leider en spelverdeler 
van de ploeg. Zo werd hij ook de beste 
speler van het WK 2018!

De 35-jarige Modrić speelt nagenoeg 
alles buitenkantvoet, rechts. Dat maakt 
hem zo bijzonder. Alleen de allerbeste 
voetballers kunnen met hun buitenkant-
voet functioneel goed voetballen. Vol-
gens mijn herinnering komen die vooral 
uit Nederland en dan in het bijzonder uit 
de jaren zeventig. Bij het grote Oranje 
van 1974 ging bijna alles buitenkantvoet 
met spelers als Keizer, Rensenbrink, 
Cruijff  en natuurlijk Willem van Hane-
gem. Buitenkantvoet, links gaf Willem 
alleen maar magistrale kromme bana-
nenballen waarmee hij bijvoorbeeld gol-
den boy Johnny Rep telkens vrij voor de 
keeper zette. Buiten Nederland herinner 
ik me, naast Modrić, eigenlijk alleen 
Diego Maradona uit de jaren tachtig. Hij 
zal in 1974 ongetwijfeld ook ademloos 
naar ons Oranje hebben gekeken, als 
kleine Argentijnse jongen.

Terug naar de wedstrijd van Kroatië - 
Schotland, 65e minuut ongeveer. 
NOS-commentator Philip Kooke (ook 
geen hoogvlieger) mompelt woorden van 
ongeveer deze strekking: Modrić weer 
aan de bal maar het is niet zijn avond. 
Ik onderdruk een vloek want mijn vrouw 
kijkt vanaf de zijkant ook mee. Nog geen 
anderhalve minuut later is het zover. Van-
af 16 meter schiet Modrić de beslissen-
de 2-1 in de kruising, kansloos voor die 
arme Schotse keeper. Buitenkantvoet, 
rechts natuurlijk. Voor mij nu al het doel-
punt van dit toernooi. Je merkt meteen 
aan Philip Kooke dat hij spijt heeft van 
zijn woorden, zo kort geleden.

Vandaag ging Modrić in de achtste fi nale 
tegen de Spanjaarden wederom voor-
op in de strijd. Wat een wereldpartij, en 
wat een verschil met het fl etse inspira-
tieloze oranje. De Kroaten zorgden bijna 
nog voor een verrassing maar konden 
na een spectaculaire 3-5 nederlaag met 
opgeheven hoofd het toernooi verlaten. 
Ja, zij wel. Luka Modrić is de laatste 
der Mohikanen. Van een uitstervend ras 
denk ik. Het goede nieuws is dat hij toch 
weer voor een jaartje heeft bijgetekend 
bij Real Madrid. We gaan letten op zijn 
allerlaatste kunstjes.

        Koning Voetbal

De buitenkantvoet-
voetballer, 
een uitstervend ras

column

www.debbqspecialist.nl

PRIJZENKAST PC55 EK POOL

Wijnslijterij Hendriks Een koker met cocktail en bar tools
IJssalon Piccolo 3 kadobonnen van € 10,-
Jumbo Dick van Gerwen Luxe BBQ pakket voor 5 personen
Van Bommel Optiek Zonnebril naar keuze
Grand Café La Gare High Beer/Wine voor 2 personen
Bakkerij Swaanen 2 luxe belegde broodjes met een drankje
  uit onze nieuwe broodjesbar t.w.v. € 20,-
Tuincentrum Groenen Kadobon t.w.v. € 50,-
Bladel Centrum Kadobon t.w.v. € 50,-
Voet en Goed Kadobon t.w.v. € 50,-
Houtwinkel Kadobon t.w.v. € 50,-
AH Bladel Boodschappentas t.w.v. € 50,-
Etos Kadobon t.w.v. € 25,-
Gall & Gall Kadobon t.w.v. € 25,-
Marts Worstenbrood Kadobon t.w.v. € 50,-
De BBQ Specialist BBQ Populair voor 4 personen
DA Drogisterij + Mooi Schoonheidsbehandeling t.w.v. van € 50,-
Bike Fashion Kadobon t.w.v. € 25,-
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

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!

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

4 Onderhoud & reparaties ALLE merken
4  Occasioncentrum; altijd 50 occasions op voorraad van alle merken
4 Bedrijfswagen specialist

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 26

The w
isest m

an is generally he w
ho thinks him

self the least so.
-- Boileau

3 7
3 9 1

4 1 2
9 8

8 1 4 6
3 4

2 4 9
1 6 5

8 1

 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 6

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 1 4
7 5 7 6 5

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

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

5 2 4 5 7
3 9 1 1 4

9 2 7
4 8
8 5 6

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

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

1 6 2 7 9 3
4 1 3 5 6

5 6 9 4 2

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 26

It's odd how
 sin m

ust advertise in gaudy trappings. O
ne w

ould think it w
ould

be darker, m
ore discreet.

2 4 1 5
6 8 9 4

8 4
5 6 7 2 4

2 9 1 6
1 3 2 8 5

4 8
7 8 2 4

7 5 3 1

PUZZELEN

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

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

Cryptofilippine – Thema: Taal (2)
A 6 8 1 5 8

B 11 3 5 8 4 8

C 15 13 10 8 8 5 8 10

D 15 8 7 5 8

E 5 8 2 8

F 4 15 3 13 3 8

G 8 8 3 9

H 5 15 14 14 8

I 6 3 3 12 13

J 9 8 8 13 11 12 2 8

K 3 3 3 13 11 7 8 5

L 4 10 7 12 11

M 4 15 8 8 5 11 7

N 3 7 8 1 3 1 15 10

O 13 15 3 4 8

P 11 3 5 1 3 7 2 3

Q 11 8 6

R 8 8 8 11 15 7 13 4 8 5

A – Krachtterm (10)
B – Heb je als je met je mond vol 
  tanden staat (12)
C – Laaggeletterd (11)
D – Luid signaal (12)
E – Ode aan een vrucht, waarvan de 
  inkt nog niet droog is (8)
F – Figuurlijk Engels (12)
G – (Geen) tijd voor een boek (9)
H – Woord van troost (6)
I – Die taal werpt vruchten af (8)
J – Van het gesprek een verslag maken,
  meer is het niet (6,2,8)

K – Sein tot liefdevolle toenadering (15)
L – Modewoord (8)
M – Literaire opslagplaats 
  (van Hugo de Groot) (10)
N – Echt (3,2,3,4, 5)
O – Voornaamwoord (8)
P – Dat krijg je als je met 
  consumptie spreekt (14)
Q – Openingswoord (5)
R – Dat werk is niet te lezen (3,8,4)

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

De winnaar van vorige week is: 

Tijn Wouters  
uit 

Hooge Mierde

met het oplossingswoord: ‘personeelszaken’

Tijn heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

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

 Puzzel & win!

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Taal

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

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

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

ZwemmenZwemmen
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NIEUWE OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

Model: 5825
Vanaf: € 1210,-

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

Model: 5
903

Vanaf: €
 2352,-

incl. 
Sta-Op

MEER AANDACHT 
VOOR

GOED ZITTEN

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het mountainbiken is enorm 
in opkomst, ook bij de jeugd. Een sport 
die veel techniek en uithoudingsvermo-
gen vergt maar waarbij vooral de pres-
tatie telt. Niet alleen winnen is belangrijk 
maar jezelf uitdagen en verbeteren. Ellis 
van de Sande is dertien jaar en beoefent 
de sport al zes jaar bij Het Snelle Wiel.

Techniek
PC55 spreekt Ellis en haar vader Niels net 
na de training die twee uur duurde. “Uit-
houdingsvermogen is één van de belang-
rijkste pijlers van de sport”, vertelt Niels. 
“Doorgaans trainen we twee keer in de 
week. Voordat corona er was, deed Ellis 
op zaterdag meestal een wedstrijd maar 
dat zat er het afgelopen jaar niet in. Zo fi jn 
dat we dat nu weer op kunnen pakken; je 
wilt je als sporter toch aan je tegenstanders 
meten en zien of je gegroeid bent.” Met de 
techniek zit het bij Ellis wel goed: “We heb-
ben zelf een heel fi jn parcours en kunnen 
veel oefenen. Vooral switchbacks (haar-
speldbochten) en rockgardens (grote kei-
en) of boomwortels zijn lastig. We hebben 
sinds kort een stukje extra trainingsveld; 
we mogen een deel van het terrein van de 
boogschietvereniging gebruiken. Daarmee 
kunnen we nog meer techniek oefenen en 
dat is fi jn voor de wedstrijd van zondag.”

Uitdaging
Ellis heeft het helemaal naar haar zin bij het 
mountainbiken. “Ik train soms op de weg 
omdat ik nog moet werken aan mijn snel-
heid en dat train je nu eenmaal beter als de 
ondergrond vlak is.” Voor de lol in de sport 

moet het voor haar toch echt wat ruiger met 
veel bochten, keien, heuvels en steile afda-
lingen. “Het parcours in Hapert is echt heel 
uitdagend”, vertelt ze. “Het is goedgekeurd 
door de offi  cials van de KNWU. Het is niet 
te gevaarlijk en de moeilijkheidsgraad is 
goed. Voor de jongere renners zijn er ‘chic-
ken runs’, dat zijn korte omleidingen voor 
de stukken die ze nog niet durven. Natuur-
lijk moeten alle renners uiteindelijk wel het 
hele parcours doen maar dat is pas als je in 
de hogere categorieën fi etst. Je moet alles 
opbouwen, ook je durf.”

Plezier in de sport
Het Snelle Wiel is een wielervereniging die 
gebaseerd is op wedstrijden. Niels, zelf 
trainer bij de mountainbike-jeugd: “Uitein-
delijk is de bedoeling dat alle renners wed-
strijden gaan rijden maar wel op eigen tem-
po. We dwingen niemand; iedereen die lid 
wordt mag de tijd nemen uit te zoeken of 
de sport past en of hij of zij wedstrijden wil 
gaan rijden. We bouwen het langzaam op: 
je begint met het verkennen van de sport. 
Vind je het leuk; plezier in het fi etsen staat 
op nummer één. Daarna gaan we verder 
met het  aanleren van technieken en het 
opbouwen van wedstrijdroutine. Er zijn vier 
groepen en wie in de hoogste groep fi etst, 
gaat mee voor de top.”

Populair
Ongeveer zeven jaar geleden begon Het 
Snelle Wiel met de eerste groep moun-
tainbikers. Niels: “Ik geloof dat we toen vijf 
of zes leden hadden. Inmiddels zijn dat er 
bijna zeventig. Zoveel dat er nu een leden-
stop is omdat we niet voldoende trainers 
hebben. Er zijn twee duidelijke oorzaken 

dat mountainbiken zo snel aan populari-
teit heeft gewonnen: Mathieu van de Poel 
wisselt het wielrennen af met mountain-
biken en daarmee inspireert hij de jeugd. 
Daarnaast is er in Netersel een prachtig 
parcours neergelegd dat openbaar toegan-
kelijk is: het Dak van Netersel. Een bijzon-
der uitdagend parcours waar ongeoefende 
renners erg veel moeite mee hebben maar 
waar onze jeugd wel uit de voeten kan. We 
gaan daar om de andere week met een 
groep trainen: vanwege de variatie en de 
uitdaging. Bij de opening van dat parcours 
kreeg de jeugd een training van bonds-
coach Gerben de Knecht; daar hebben 
ze veel van geleerd, dingen die ze nu nog 
altijd toepassen.” 

Tegenstander
Ellis is blij dat de wedstrijden weer van start 
gaan, na een jaar alleen maar trainen: “Ik 
hoop natuurlijk altijd op een podiumplaats 
maar ik weet het niet hoor. Ik word ook wel 
vaak vierde. De routine van de wedstrijden 
is heel belangrijk omdat je dan kunt zien 
of je vooruitgaat. Dat lukt niet tijdens de 
training. Al ben je bij mountainbiken eigen-
lijk zelf je grootste tegenstander. Je moet 
altijd proberen jezelf te verbeteren. Moun-
tainbiken is geen teamsport waarbij je kunt 
winnen als je zelf een keer een mindere dag 

hebt, je móet het zelf doen. Ik train graag 
en veel want ik wil steeds beter worden.” 
Of dat gelukt is, weten we na de wedstrijd 
van zaterdag 3 juli op de Wielerbaan van 
Het Snelle Wiel op sportpark De Lemelvel-
den in Hapert.

Bij mountainbiken ben je zelf je grootste tegenstander
Ellis van de Sande meet zich graag aan andere renners en traint om beter te worden

Ellis is blij dat de wedstrijden weer van start gaan, na een jaar alleen maar trainen: “Ik 
hoop natuurlijk altijd op een podiumplaats maar ik weet het niet hoor. Ik word ook wel 
vaak vierde. De routine van de wedstrijden is heel belangrijk omdat je dan kunt zien of 
je vooruitgaat. Dat lukt niet tijdens de training. Al ben je bij mountainbiken eigenlijk zelf 
je grootste tegenstander. Je moet altijd proberen jezelf te verbeteren.”
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========================
Van Hees Timmerbedrijf

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?

Meeltjes

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Originele kolenkit E 5. Tel. 0497-681636.

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

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

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

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

Rode koelbox, 25 ltr., nooit gebruikt, in doos, 
€ 10,-.  Autokrik (potkrik), 19,5x38 cm, 5 ton, 
nieuw in draagbare cassette. € 10,-. 
Tel. 06-49507923.

Fietswiel (voor), 28 inch, met banden. € 2,-. 
iMac all-in-one computer, donkerblauw, 
met software, toetsenbord en muis, perfect 
werkend, € 100,-. Tel. 06-49507923.

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

5 steunen om plank aan de muur te 
bevestigen, 18x18 cm, € 2,-. Rugmassage-
apparaat, 230 en 12 Volt, nieuw in doos, 
€ 20,-. Tel. 06-49507923.

Diverse houten deuren in verschillende 
afmetingen. T.e.a.b. Tel. 06-12601233.

2 crossfiets-frames, 20 inch, rood/zwart, 
nieuwe staat. T.e.a.b + crossfietsbanden met 
velg, 20 inch, enkele met ketting. T.e.a.b. 
Tel. 06-12601233.

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.

Drager voor dakkoffer, merk Raven, i.g.st., met 
gebruiksaanwijzing. T.e.a.b. Tel. 06-12601233.

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.

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 3 uur per 
week in Reusel. Dag en tijd in overleg. 
Tel. 06-20471508.

GEZOCHT: Klusjesman voor het uitvoeren van 
klussen in huis. Vessem, tel. 06-51957430.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 2 uur per 
14 dagen in Reusel. Dag en tijd in overleg. 
Tel. 06-20575087.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 2 à 3 uur 
per week in Hapert. Tel. 06-14694112.

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.

VERLOREN: Nieuwe bril, donkerblauw 
montuur op 22 juni op Sniederslaan, Bladel. 
Tel. 06-12083947.

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

Woningruil (of te huur) gezocht van Casteren 
naar Reusel. 50+ hoekwoning ruilen tegen 
een dergelijke woning. Mijn woning heeft CV, 
hal, woonkamer, open keuken, 2 sl.kamers, 
w.v. 1 beneden, badkamer, berging, 2 
toilets, 2 voordeuren, internet-radio-TV- en 
telefoonaansluiting. Met evt. overname 
inboedel. Tel. 06-49507923.

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 AF TE HALEN: 5 ltr. tankje met 50% 
mazoet t.b.v. oliekacheltje. Tel. 06-49507923.

GRATIS AF TE HALEN: Grote houten 
bak, gebruikt voor presentaties, afm. lxbxh 
168x80x37 cm. Tel. 0497-397033.

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: 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.

GEVRAAGD: Boeken: De Zeven Zussen van 
Lucinda Riley en Maan en Zon. Wil deze tegen 
redelijke prijs overnemen. Tel. 013-5288682.

 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).

GEZOCHT

GEVRAAGD

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

DIVERSEN

 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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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%!

Als servicemonteur ben je volledig verantwoordelijk voor de service 
afhandeling. Je bestelt  zelf de benodigde onderdelen, bij binnenkomst 
controleer je de onderdelen, je neemt zelf contact met de klant op 
om een afspraak in te plannen en gaat de werkzaamheden ook zelf 
uitvoeren. Naast deze werkzaamheden wordt je dag gevuld met het 
assisteren bij de montageafdeling en/of orderverwerking.

Bezit je de onderstaande kwaliteiten:
✔ Servicegericht
✔ Communicatieve vaardigheden
✔ Minimaal in bezit van rijbewijs B
✔ Minimaal 2 jaar ervaring 

in de keuken- of interieurbranche
✔ Flexibele en oplossingsgerichte instelling

Bezit je de gevraagde eigenschappen en heb je interesse in deze 
functie, solliciteer dan snel. Je kunt je sollicitatiebrief sturen naar; 
erik.das@daskeukens.nl

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

wij zoeken een:

servicemonteur

INFORMATIEF

BLADEL - De TOM-Group uit Bladel 
opent twee nieuwe warehouses, aan 
Rootven 22b en Rootven 24, en een ei-
gen sociale werkplaats. Inclusief het 
nieuwbouwproject op Rootven 29 staat 
de teller van de onderneming inmiddels 
op 12 warehouses. De onderneming is 
de afgelopen jaren hard gegroeid en om 
door te kunnen blijven groeien zijn de 
nieuwe warehouses hard nodig.

Groei TOM zet gestaag door 
De groei van het internationale e-com-
mercebedrijf TOM zet ook in 2021 op alle 
fronten door. Zo wordt er momenteel een 
logistiek centrum met een oppervlakte 
van 16.000 m2 gebouwd aan Rootven 29 
in Bladel. Daarnaast zijn er sinds de start 
van 2021 drie nieuwe warehouses aan de 
onderneming toegevoegd. Naast 3000 m2 
magazijnruimte heeft de TOM-Group er, 
met deze twee nieuwe warehouses, meer-
dere kantoorruimtes bijgekregen. CEO Tom 
te Riele: “Met de nieuwe warehouses heb-

ben we de mogelijkheid om verdere groei 
te faciliteren, want blijven groeien kan na-
tuurlijk alleen als daar de mogelijkheden 
voor zijn.”

Sociaal werkgeverschap
TOM groeit hard en ambitieus, maar ook 
sociaal. Het bedrijf focust zich, al sinds 
de oprichting in 2005, op sociaal onder-
nemen. CEO Tom te Riele: “Mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt worden vaak 
over het hoofd gezien, terwijl zij juist ont-
zettend gemotiveerd zijn om aan de slag 
te gaan. Wij bieden ze graag een kans om 
hun talententen optimaal te benutten en 
met plezier te gaan werken.” 

Inmiddels werken er al tientallen mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het 
bedrijf. Dankzij de forse groei van de af-
gelopen maanden zijn er binnen TOM veel 
meer ondersteunende taken mogelijk. Dit 
heeft geleid tot het opzetten van een eigen 
sociale werkplaats binnen het bedrijf. Onder 
professionele begeleiding van jobcoaches 
zorgt het bedrijf ervoor dat iedereen mee 
kan draaien in de maatschappij. De werk-
plaats fungeert als ondersteunende afdeling 
voor alle andere warehouses van TOM. 

Door een goede samenwerking tussen 
praktijkscholen, Kempenplus, WMO en an-
dere landelijke instanties kan TOM gericht 
mensen plaatsen en hen, vanuit hun moge-
lijkheden, een baan bieden waardoor ze als 
volwaardig collega mee kunnen draaien in 
de maatschappij.

TOM groeit door: 
twee nieuwe warehouses en 
een sociale werkplaats
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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
- Martha Meurs-Goossens
13.00 uur: doopviering Milan Roos

Maandag 5 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 6 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Overleden ouders Wouters-Gijsbers 
  en overleden familieleden

Feest: Zoete Lieve Vrouwe 
van Den Bosch
Woensdag 7 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: H.H. Maria Adolphina 
en Gezellinnen
Donderdag 8 juli
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: H.H. Martelaren 
van Gorcum
Vrijdag 9 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jaargetijde Julia Borremans-van Pul

15e Zondag door het Jaar
Zaterdag 10 juli
17.30 uur: Eucharistieviering
- Adrianus de Bruijn
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel 
  (nms. KBO)

Zondag 11 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Wout Maas (vw. sterfdag)
- Will Basemans (nms. Anna Basemans)
- Mien van de Sterren-Verhagen
- Voor alle weggebruikers
11.00 uur: autozegening

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

-  Bij een viering in onze kerk mogen er 
vanaf heden 200 personen in de kerk. Er 
hoeft niet meer te worden gereserveerd.

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

Petrusklepel
Het Jaar van het Huwelijk is een beetje in 
het water gevallen door corona. We hebben 
nog een halve doos met fl yers die verspreid 
kunnen worden. Het schijnt dat 2022 hét 
jaar wordt voor trouwlustigen, zonder be-
perkingen. Toch zijn er in 2021 twee kerke-
lijke huwelijken in de parochie. Dat is meer 
dan ik in drie jaar heb gehad. We hebben 
ook twee appeltaarten uitgedeeld b.g.v. 
een huwelijksjubileum. Die actie loopt nog 
steeds. Tot de Advent geldt dat huwelij-
ken voor parochianen gratis zijn en dat er 
trouwfoto’s gemaakt kunnen worden in de 
pastorietuin, terwijl de gasten daar koffi  e 
mogen drinken. Omdat ik merk dat velen dit 
niet weten en er wel positief op reageren, 
vermeld ik het nogmaals voordat de PC55 
met vakantie gaat. De communicantjes die 
op 11 juli eindelijk hun Eerste Communie 
mogen doen, wens ik alvast een hele mooie 
viering toe. En zet 15 augustus alvast maar 
in uw agenda: Maria Tenhemelopneming. 
We willen dan in Casteren om 09.30 uur de 
Mis in de openlucht vieren.

Pastoor Schilder 

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 (Sint Donatus)

H. Antonius Maria Zaccaria
Maandag 5 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 6 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zoete Moeder van Den Bosch
Woensdag 7 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Overleden familie Van Lierop-Castelijns 
  en grootvader
09.15 uur: Casteren Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 8 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt  
                 Gebedsdienst

- Domien en Henrica Rademakers-Kemps
11.00 uur: Bladel, Kerk, Huwelijksviering 
                 Saulius en Ilona Jakelevicius

HH. Martelaren van Gorcum
Vrijdag 9 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 10 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, Gebedsdienst

15e Zondag door het Jaar
Zondag 11 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, Kerk, Eerste 
                 H. Communie (inhaalviering)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 10 en 11 juli)

Bladel zaterdag:
- Nellie Spierings

Bladel zondag:
- Voor een jarige

Casteren:
- Jan en Nica van Gestel-Jansen (f)

Hapert:
- Familie Sterke-van Wetten
- Lau Castelijns

Hoogeloon:
- Miet van de Vondervoort-Timmermans 
  (mdgt)
- Domien en Henrica Rademakers-Kemps

Netersel:
- Vanwege een huwelijksverjaardag

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 4 juli: 10.00 uur. Voorganger nog onbekend.
Zondag 11 juli: 10.00 uur. TV-dienst in de Dissel; 
                                          Immanuëlkerk, ds. de Vries.
Zondag 18 juli: 10.00 uur. Ds. Marie-Jantien Kreeft.
Zondag 25 juli: 10.00 uur. Ds. Ton van Brussel uit Grave.

- 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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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

INFORMATIEF

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

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

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

Woensdag:  07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken/praatje maken 
 09.30 uur-11.00 uur: vergadering bestuur Mobiliteit
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  edrinken/praatje maken 

Donderdag:  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken/praatje maken 
 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/praatje maken 

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

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

5 JULI

T/M

VRIJDAG 

9 JULI
Voor altijd           Nooit meer

Freek Drenth 

DANK!!!
    

Voor alle lieve berichtjes, kaarten, bloemen en geweldige steun,
na het plotseling overlijden van onze

zoon, broer, schoonbroer, vriend en bonus-papa.

Alle steun was overweldigend en hartverwarmend.

Henk en Agnes, Marleen en Sabine, Jeroen en Eline, Nicky en Sylvie.

Blijf ons groeten als voorheen, houd contact, alléén is zo alleen.

DANKBETUIGING
Bladel, juni 2021

Graag willen wij iedereen bedanken die tijdens de ziekte van Jos maar ook 
na zijn overlijden zo’n grote steun voor ons zijn geweest.

Jos van Gompel 
02-06-1951 *  25-05-2021

Marianne van Gompel-van Bommel
Irma & Ronald, Quinty, Ryan

Ron & Joline, Indy, Myrre, Fay

Speciale dank aan:
IC Catharina Eindhoven

Huisarts L. Verstijnen
Ellen en Peer, Intens Uitvaarten Hoogeloon voor de geweldige begeleiding

Familie, buren, vrienden en kennissen 
voor alle lieve kaartjes, berichten en bloemen

Veel te vroeg maar zo dankbaar,
Dag Jos
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Varkens
reepjes

Kippen
drumsticks

Kip saté
schnitzels

Varkens
cordon bleu

Runder   
worst 

VarkensVarkensVarkens

100 gram € 1,19
Kip satéKip saté

500 gram € 2,99
Runder   Runder   

500 gram € 6,99

worst worst 
4+1

GRATIS

cordon bleucordon bleucordon bleu
4+1

GRATIS

Gehaktbrood 

Palingworst

100 gram € 1,35
Gehaktbrood 

PalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworst

Gehaktbrood 
100 gram € 1,25

GRATIS

PalingworstPalingworstPalingworst

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 5 JULI T/M ZATERDAG 10 JULI

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

                                                      

500 gram500 gram € 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99

Sukade
lappen

M�IE RODE 

Diverse s�rten 
wraps in �n 

sch�l; ide�l v�r 
bij de bo�el of als 

extr�tje.

KOUDE WRAPS

Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten Diverse s�rten 
wraps in �n wraps in �n 

sch�l; ide�l v�r sch�l; ide�l v�r 
bij de bo�el of als 

extr�tje.

Kersen zijn �n 
enorme bron van 
vitaminen en ze 

zijn �k nog �ns 
h�l le�er!

NU EXTRA V�RDELIG

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

drumsticksdrumsticks
500 gram500 gram € 2,99€ 2,99
Naturel/Gemarineerd

schnitzelsschnitzels
4+1

GRATIS H�rlijk op br�d, 
m�r �k le�er op 

�n toast, bij de 
bo�el of d�r 

salades. 

DIVERSE S�RTEN 

KOUDE WRAPS
in �n sch�l!M�IE RODE M�IE RODE M�IE RODE M�IE RODE M�IE RODE M�IE RODE M�IE RODE M�IE RODE M�IE RODE KOUDE WRAPS

kersen!

DIVERSE S�RTEN 
paté!

salades. 
NU EXTRA V�RDELIG

NU V�R € 9,99

reepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjes

100 gram100 gram100 gram € 1,19€ 1,19€ 1,19€ 1,19
Naturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/Gemarineerd

Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n Kersen zijn �n 


