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Door Renate Pijnenburg

HOOGE MIERDE - Hoeveel uren er 
precies in zijn gaan zitten, willen de 
redacteuren niet eens uitrekenen. Het 
is hobby om het Jaarboek van Hooge 
Mierde te maken. Het hele jaar door 
worden weetjes verzameld, feiten bijge-
houden, interviews afgenomen en tek-
sten geschreven. En geredigeerd, héél 
vaak geredigeerd want het Jaarboek 
moet perfect zijn.

Redactie
PC55 schuift aan voor de koffi  e bij Huub 
Joosten en Henk Wissink, die optreden 
als woordvoerders van de redactie maar 

niet zonder de andere redactieleden te 
benoemen: Jan van Gisbergen, Jeroen van 
den Borne en Jeanne Verstijnen. “Iedere 
redacteur heeft een eigen taak en we 
maken dit boek samen, als een goed 
geoliede machine. We vullen elkaar aan, 
corrigeren elkaar en zorgen er met deze 
groep voor dat het afgelopen jaar in één 
boek wordt gevangen.” Een Jaarboek dat 
al sinds 1980 verschijnt maar waar Huub 
en Henk toen nog geen redactielid van wa-
ren. Henk: “Het Jaarboek is eigenlijk een 
doorlopend geschiedenisboek. Alles wat 
ertoe deed in een jaar, vermelden wij in het 
boek. Niet verwonderlijk dat de organisatie 
van de Dorpsquiz vragen uit onze uitgaves 
haalt.”

Verzamelen
Het hele jaar door zijn de redacteuren 
bezig met het verzamelen van feiten, onder 
andere uit de huis-aan-huis-bladen. Henk: 
“Ik denk dat we allemaal een soort schriftje 
hebben waarin we alles noteren waarvan 
we denken dat het van pas zou kunnen 
komen. Soms maken we een foto of vra-
gen we om een foto. Met al die schriftjes, 
losse blaadjes, notities en kattenbelletjes 
gaan we in januari bij elkaar zitten en ma-
ken we de eerste schifting. Wat kan wel in 
het boek, wat niet? De afspraak is dat we 
sowieso alle overlijdens opnemen en alle 
geboortes. 
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TOTAAL-
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Praktisch en 
ruimtelijk: een 
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DEN HERD THEATERPROGRAMMA
SEIZOEN 2021/2022

za 8 januari – 20:30 uur
The Wieners –

The Wieners play Buddy Holly

za 23 oktober – 20:30 uur
Jochen Otten – Opgekropt staat netjes

za 9 oktober – 20:30 uur
Fabian Franciscus – Kleine Wereld 

za 27 november – 20.30 uur
Anuar – Eerlijk

za 22 januari – 19.00 en 21:00 uur
Rapalje – Scotland’s Story

vr 7 januari – 20.30 uur
Niet Schieten – 25 jaar lust en leed

za 16 oktober – 20:30 uur
Kees van Amstel – Een bang jongetje

dat hele enge dingen doet

di 28 december – 20.30 uur
Marcel Mulders – Top 2000 unplugged

wo 29 december – 20:30 uur
Christel de Laat – Hoe dan?!

za 4 december – 20:30 uur
Andy Marcelissen – Hij komt, hij komt

zo 24 oktober – 13.00 uur
DJ workshop (9 tot 16 jaar)
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frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

Wij testen GRATIS
Uw vijverwater

SummerSale bij Tuincentrum Groenen

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

Op alle 
geselecteerde 

producten

Minimaal 50% 
korting of meer

  WIST
     JE 
DAT...?

... de Boeddha die 
gewoonlijk wordt 

afgebeeld in beelden 
en illustraties een 

geheel andere Boeddha 
is dan de echte? 
Deze was namelijk 

ongeloofl ijk mager als 
gevolg van vasten en 

zelfkastijding.

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over mensen en bedrijven die je ként.

Wij halen gratis uw 
taxussnoeisel 

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

Vandaag gemeld is 
uiterlijk morgen opgehaald. 

U steunt hiermee het KWF!

www.taxussnoeisel-zuid.nl

Tel. 06 - 205 75 090
Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel

Telefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Mobiele 
airco 

Whirlpool

30 m2  

€ 449,-

MOBIELE AIRCO

30 m2  

€€ 449,-

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

BLADEL - Dit jaar zijn er voor het eerst 
regionale voorrondes in het hele land 
gehouden voor de Filmleraar van het 
Jaar 2021. In samenwerking met de zes 
regionale fi lmhubs maken deze regio-
nale winnaars, die lesgeven op zowel 
het basis- als voortgezet onderwijs, al-
lemaal kans op de titel Filmleraar van 
het Jaar 2021. 

Vanuit Filmhub Zuid is docent Franse taal 
& cultuur Berrie de Zeeuw van het Pius 
X-College in Bladel verkozen voor de com-
petitie Filmleraar van het Jaar 2021. De 
Eindhovenaar versterkt de lesinhoud met 
fi lm, zoals de populaire Netfl ix-serie Lupin. 
In het hele land zijn steeds meer leraren 
bezig met lesgeven aan de hand van fi lm. 
Hiermee helpen ze leerlingen beeld beter 
te duiden en begrijpen. Om meer aandacht 
te vragen voor fi lmeducatie en zo andere 
leraren te inspireren om fi lm bewust te in-
tegreren in het lesprogramma, wordt voor 
de 4e keer de verkiezing Filmleraar van het 
Jaar georganiseerd.

De vakjury gaat de komende tijd met 
deze zes toptalenten aan de slag. De jury 
bestaat uit Filmleraar van het Jaar 2020 
Bart Valkenier, regisseur van o.a. de se-
rie Klassen Sarah Sylbing, onderzoeker 
kunst- en cultuureducatie Emiel Copini 
en de winnaars van de Documaken pro-
fi elwerkstukwedstrijd, middelbare scho-
lieren Lente IJsendijk en Malou de Kruijk. 
Tijdens de Nationale Onderwijsweek op 5 

oktober, de Dag van de Leraar, maakt de 
vakjury bekend welke drie van deze zes re-
gionale winnaars doorgaan naar de fi nale. 
De Filmleraar van het Jaar 2021 wordt op 
24 november bekendgemaakt, tijdens een 
feestelijk verkiezingsevent op het Internati-
onal Documentary Filmfestival Amsterdam.

Profi el Filmleraar van het Jaar
De Filmleraar van het Jaar maakt lessen via 
fi lm aantrekkelijk voor leerlingen en zet fi lm 
bewust in, zodat leerlingen méér leren zien, 
en zich beter leren uitdrukken als ze zelf fi lm 
maken. Het is iemand die leerlingen met 
fi lm activeert en fi lm inzet om aan creatieve 
lessen vorm te geven. De winnaar van de 
verkiezing is gedurende één schooljaar het 
boegbeeld voor fi lmeducatie in het onder-
wijs, mag een jaar lang gratis naar de fi lm én 
met de klas naar een fi lmfestival of theater 
naar keuze. Ook neemt de winnaar plaats in 
de jury van de volgende verkiezing.

Over Filmleraar van het Jaar
Filmleraar van het Jaar is een jaarlijks te-
rugkerende campagne van het Netwerk 
Filmeducatie en de regionale fi lmhubs, 
naar idee van het Eye Filmmuseum en 
Nederlands Film Festival. Met dank aan: 
International Documentary Film Festival 
Amsterdam, de Nationale Onderwijsweek 
en Cineville. Het Netwerk Filmeducatie is 
een bruisend netwerk van meer dan 200 
onderwijs- en fi lmprofessionals die samen-
werken om fi lmeducatie een structurele 
plek te geven in het onderwijs.

Docent Berrie de Zeeuw strijdt 
om landelijke titel Filmleraar 
van het Jaar 2021

Mantelzorgers staan vaak dag en nacht 
klaar voor naasten die zorg nodig heb-
ben. Daarom zet Werkgroep Mantelzorg 
hen, namens de gemeente, in het zonne-
tje tijdens de jaarlijkse Mantelzorgdag.

Overdag of ’s avonds?
Dit jaar organiseren we de Mantelzorgdag 
op 9 november. Ben je mantelzorger? Dan 
horen we graag of je een voorkeur hebt 
voor overdag of ’s avonds. Als je geen 
voorkeur hebt (dus zowel overdag als ’s 
avonds zou kunnen), horen we dat ook 
graag. Geef dit door vóór 15 augustus via 
k.soontiens@reuseldemierden.nl. In sep-
tember volgt een publicatie om te laten we 
weten hoe laat de Mantelzorgdag plaats-
vindt. Dan is er ook de mogelijkheid om je 
aan te melden.

9 november Mantelzorgdag
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Jan gaat altijd met nabestaanden praten 
om tot een  mooi verhaal te komen. Hooge 
Mierde is een klein dorp dus iedereen kent 
elkaar en dan is het mooi om een dorpsge-
noot in herinnering te halen. Jan doet dat 
heel mooi en is daar vele uren mee bezig.” 
Huub vult aan: “Van alle onderwerpen die 
ingebracht worden, sneuvelen er direct een 
aantal. Terugkerende evenementen nemen 
we niet op, zeker niet als er geen toege-
voegde nieuwswaarde is. Als voorbeeld: 
als de voetbalclub een penaltytoernooi or-
ganiseert, doen wij daar in het eerste jaar 
verslag van, daarna niet meer. We willen 
onszelf niet gaan herhalen. En geloof het of 
niet: er blijft genoeg te vertellen over.”

De Klepper
Een grote bron van informatie is De Klepper, 
het blaadje dat wekelijks bij alle inwoners 
op de mat valt. “Eigenlijk is dat het begin 
van het Jaarboek”, legt Henk uit. “Stich-
ting Dorpsbelangen verzorgt De Klepper 
en is ontstaan vanuit een inspraakronde 
voor kleine kernen, georganiseerd door de 
gemeente. Vanuit die inspraakronde heb-
ben zich een aantal vrijwilligers verenigd in 
Stichting Dorpsbelangen, die activiteiten 
zijn gaan opzetten zoals de Sinterklaasvie-
ring, de kerstverlichting in het dorp of de 
koffi  emomenten met senioren. Het schrij-
ven en verspreiden van De Klepper, met 
daarin het laatste nieuws uit het dorp, werd 
ook één van de activiteiten. Wij halen veel 
van onze informatie uit De Klepper. Als uit-
eindelijk na één intensieve vergadering de 
onderwerpen voor het Jaarboek zijn vast-
gesteld, begint het schrijven. Dat blijkt na 
afl oop altijd het minste werk te zijn.”

Stijl en spelling 
Huub en Henk richten zich voornamelijk op 
de stijl en spelling. Huub: “We komen alle-
bei uit het onderwijs en hebben ‘iets’ met 
taal. We hebben ervoor gekozen om alle 
teksten in de onvoltooid tegenwoordige tijd 
te schrijven. Mocht één van de schrijvers 
het anders aanleveren, dan herschrijven 
wij het. Daarna controleren Henk en Huub 
de spelling en sturen de platte tekst naar 
Jeanne, die deze in kolommen zet en de 
foto’s erbij plaatst. Dan gaat deze versie 
naar de drukker. Als de proefdruk terug-
komt, gaan Huub en Jan daar nog eens 
kritisch naar kijken. Vooral Jan is een kei in 
de beoordeling van de opmaak: komt die 
foto goed uit, moet er nog iets afgesneden 

worden, hebben we een goede bladspie-
gel. Ook worden altijd nog kleine foutjes 
gevonden. Soms gaan de teksten wel drie 
of vier keer op en neer. Ja, dat kost veel 
tijd maar dat doen we graag. We willen 
trots zijn op het resultaat. Ik denk dat ik wel 
hardop uit durf te spreken dat er in de 
defi nitieve uitgave geen spelfouten meer 
zitten.” Lachend voegt hij eraan toe: “En 
als dat wel zo is, horen we het graag.”

Corona
Dit jaar is een derde deel van het Jaarboek 
gereserveerd voor verhalen over corona. 
Henk: “Dat is zo’n bepalende factor ge-
weest in het leven van 2020, daar móesten 
we iets mee. We hebben een overzicht ge-
maakt van álle maatregelen die de regering 
heeft genomen en we hebben inwoners, 
verenigingen, ondernemers en kinderen 
gevraagd hun ervaringen met ons te delen. 
Daar hebben we fl ink wat respons op ge-
kregen en al die verhalen hebben we opge-
nomen. Er is zelfs een stripverhaal aange-
leverd, een mooie manier om het afgelopen 
jaar te verwerken. Voor zover bekend is er 
in 2020 niemand aan corona overleden in 
ons dorp; er zijn wel mensen héél erg ziek 
geweest maar die zijn allemaal hersteld of 
aan het herstellen.” Door corona vonden 
bijna alle redactievergaderingen online 
plaats. “Het was even niet anders”, meldt 
Huub. “Gezellig was het niet maar wel effi  -
ciënt en praktisch. We hopen volgend jaar 
weer gewoon aan de keukentafel bij één 
van de redactieleden te kunnen vergade-
ren.”

Te koop
Nu is het boek klaar; vanaf deze week zijn 
vrijwilligers op pad om het boek huis-aan-
huis te verkopen. “Wie toevallig de verko-
per gemist heeft, kan een Jaarboek kopen 
bij de bakker in het dorp”, stelt Henk be-
langstellenden gerust. “Er zijn voldoende 
exemplaren gedrukt en zo niet, dan laten 
we er bij drukken, net als vorig jaar. Dit jaar 
verschijnen we overigens voor het eerst in 
kleur, daarmee komen de foto’s nog beter 
tot hun recht en wordt het bewaren van het 
Jaarboek nog interessanter. Er zijn huis-
houdens die álle boeken hebben bewaard. 
Dat is, met het oog op de toekomst, na-
tuurlijk erg verstandig. Over ‘zoveel’ jaar 
zijn er geen mensen meer in ons dorp die 
kunnen vertellen over het verleden. Dan 
is het prachtig dat er een naslagwerk is 
waarin álle interessante weetjes van Hooge 
Mierde vermeld staan.”

vervolg van pagina 1

JAARBOEK

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

MA 5 T/M ZA 17 JULI

KREK AS VRUUGER
Een Kempisch molen-meergranenbrood
met karakter! Ouderwets gemalen met

onbehandeld volkoren meel.
Een unieke combinatie en evenwichtige balans

aan koolhydraten, vezels, vitaminen en
mineralen. Bevat tarwe, haver, boekweit,

rogge, teff, mais en giers.

Van € 3,10   

Nu voor € 2,65
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633

Greetje uit Hoogeloon stuurde deze foto. Een gedeelte van de Hoofdstraat in Hooge-
loon is opgebroken i.v.m. het aanbrengen van nieuwe leidingen. “Het had vorig week-
end zo hard geregend alsof het leek dat we aan het water woonden.”

Ingezonden foto

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547



49 juli 2021MUZIKAAL

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

Lengtes

Breedtes

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

PALERMO
Boxspring*

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1499

TV LIFT
normaal 899,-

699

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

ALICANTE
Boxspring*

incl. pocketmatras
180x200 cm

999

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

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

BJORN
Boxspring*

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

569
+ 2 gratis 
kussens 

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

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

Elektrisch 
verstelbaar optio-

neel.
vanaf

599
Belmonte 

Bank**
2 maten

vanaf

495
Belmonte 

Stoel**
ook met 

armleuning
vanaf

149
Mango 

tafel ovaal

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

maten uit voorraad leverbaar

Shop
online

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

Shop
online

Ook op 
afspraak!

Splash
Stoel 

in 4 kleuren

79
Nectar
Stoel**

159,- 

129

Bari
Stoel**

69
**

69

Bristol
Stoel**

59

Barossa
Stoel**

69

Paris 
Draaifauteuils**

299,- 

239

**
In 3 kleuren 

leverbaar

t.w.v. 500,-

nu 250

INTERIEUR
ADVIES

200x100 

220x110 

Mango tafel 
rond 

ø130cm 399
ø150cm 499

Diana
Stoel**

119 

89

IN- EN UITSTAP
VERLICHTING 

129,- 69,-

Noah 
Kast 

breedte 190cm

nu 1299
De gemeente Bladel heeft ons met  
subsidieverlening warm gemaakt voor 
isolatie. Ook al kost het dan nog een 
klodder geld, we moeten meehelpen 
de opwarming van de aarde te stoppen 
door de warmte binnenshuis te houden. 
Mijn vrouw is erg bezig met thema’s 
als klimaat en natuurbehoud. In onze 
gesprekken daarover geef ik ze graag 
gelijk. Dus toen ze kennis nam van de 
subsidiemogelijkheden voor het isoleren 
van de buitenkant van ons huis, moest 
ik voor de zoveelste keer volgend zijn. 
Het leidde ertoe dat we onlangs be-
zoek kregen van een gevelbeklimmer 
die in de buitenmuren volop gaten ging 
boren. Het was voor ons niet om aan te 
zien want wij gaan al bibberen als we 
een huishoudtrapje moeten bestijgen. 
Het werd maar weer eens duidelijk dat 
we behoren tot de categorie laag-bij-de-
grondse-mensen. 

Toen onze gevelatleet het welletjes vond 
met gaten boren, ging hij de spuit han-
teren. Hij spoot door elk gemaakt gat 
iets met een heel moeilijke naam in de 
spouw. Ik wil er alleen van onthouden 
dat de kleur wit is en daardoor de ener-
gierekening een stuk lager gaat uitvallen. 
Oh ja, en dat nu de zeespiegel een beetje 
minder zal stijgen. 

Nadat de vrachtwagen met wit spul he-
lemaal was leeggespoten op de binnen-
kanten van onze buitenmuren, ging onze 
gevelstunter netjes de geboorde gaten 
dichtmetselen. En verdomd, je ziet er 
niks meer van. Buiten stunter bleek hij 
ook nog een goed metselaar. 

Om mij te overtuigen van de juistheid 
van de investering loopt nu mijn vrouw 
door het hele huis de temperatuur te  
meten. Waar ik al bang voor was,  
gebeurde: het domino-effect. Nu het  
eerste steentje is gevallen volgen er 
meer. Door al dat meten wordt steeds 
duidelijker waar de koude lucht het wint 
van de isolatie. Het volgende domino- 
steentje is de brievenbus. Dat is een  
grote boosdoener in de opwarming van 
de aarde. Buiten de post laat deze gleuf 
ook veel koude lucht door. Er wordt  
momenteel heftig gezocht naar een  
oplossing. Horizontaal of verticaal met 
klep, toch liever met borstelhaar of ge-
woon aan de buitenkant van de muur. 
Voorlopig valt het laatste af want dan 
moet de voordeur open en ik haal ’s 
morgens in nachtkleding de krant uit de 
brievenbus. 

Maar nu de volgende dominosteen. 
Ons huis dient al jarenlang de functie 
van het op peil houden van de mussen-
stand. Vele generaties mussen zijn groot  
gebracht onder onze pannen. We ston-
den er pas bij stil toen we een hele rij 
mussen op de dakgoot zagen zitten. 
Onze harten gingen open. Help je het  
klimaat door de mussen buiten te  
gooien? Ze zijn nu volop in de tegenaan-
val. Op de stoep onder de plaats waar 
eerder de mussennesten zaten, liggen 
nu stukje isoleermateriaal met die heel 
moeilijke naam. Wat is het toch moeilijk 
om een balans te vinden in de natuurlijke 
omgeving. 

Het valt nu al op dat ons huis niet meer 
zo snel afkoelt en de centrale verwar-
ming minder aanslaat. Dat zullen we 
merken in onze energierekening. We  
zullen voortaan ook wat extra vogelvoer 
in onze tuin strooien

Dick Bos

Isoleren

column

WESTELBEERS - Op zaterdagavond 24 
juli geeft zangeres Monica Coronado 
(Barcelona) samen met gipsy flamen-
cogitarist Manito een concert bij volle 
maan op het terrein van de Cultuurboer-
derij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers.  

Met haar temperament krijgt Monica het pu-
bliek snel op het puntje van de stoel.  Ma-
nito weet altijd met zijn virtuoze spel haar te 
stimuleren het onderste uit de kan te halen. 
De luisteraar wordt meegenomen naar een 
wereld vol passie, weemoed hartstocht. Dit 
optreden belooft een en al vuur! Monica 
Coronado begeleidt zichzelf op gitaar.  Met 
heldere stem zingt zij haar verhalen, verza-
meld en beleefd in haar zwervend bestaan 
als muzikant. Manito’s vurige spel is intuï-

tief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. 
Zijn naam is een directe verwijzing naar de 
Franse gitaarlegende Manitas de Plata. Dit 
intieme luisterconcert is een echte aanra-
der voor de romantici onder ons. Men zit 
deze avond rond het kampvuur dicht bij de 
artiesten bij het licht van de maan. Tussen 
de bedrijven door kan men genieten een 
drankje en van de schitterende omgeving.   

Aanvang is om 20.15 uur, inloop vanaf 
19.30 uur en de entree bedraagt € 10,00. 
Optioneel is er ook een mediterraan buffet. 

Info en reserveringen   

www.cultuurboerderij.nl
Tel. 013-5142653

Concert van zangeres Monica Coronado en 
gitarist Manito bij de CultuurboerderijHOOGE MIERDE - Is er reden tot blij-

heid? Jazeker, want we mogen weer  
samen muziek maken. Muziekvereni-
ging Sirena uit Hooge Mierde gaat weer 
repeteren! 

De drumband gaat letterlijk aan de ‘slag’ 
op dinsdagavond en de harmonie mag 

weer stoom ‘afblazen’ op donderdagavond 
in De Bijenkorf, Myrthaplein 8 in Hooge 
Mierde. 
 
Heb je zin om eens vrijblijvend mee te spe-
len? Kom dan gerust een keer naar één van 
de repetities of meld je aan door een mail-
tje te sturen naar: tvgisbergen@gmail.com

Muziekvereniging Sirena gaat weer repeteren!
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Vers en lekker 
Kempen Genot voor maaltijden, 
delicatessen en cadeaupakketten

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Op 12 mei ging Kempen Genot 
open aan de Hapertse Markt. Monique 
Meulenbroeks maakt dagelijks de heer-
lijkste gerechten om af te halen. Maal-
tijden die thuis eenvoudig in oven of 
magnetron zijn op te warmen. ‘Traiteur 
en delicatessen’ staat op de gevel en 
dat maakt Monique waar. Vers bereid, 
gevarieerd en voordelig geprijsd.

Vers en lekker

Jarenlang zat er een slagerij op het 
stekkie waar Monique nu zit met haar 
Kempen Genot. “Zó grappig, toen ik voor 
de eerste keer mijn vitrine aan het vol leg-
gen was, stapte er een oudere heer binnen. 
‘Doe mij een hieltje’, zei hij. Ik ga het nooit 
meer vergeten. Een hieltje heb ik niet maar 
straks in het seizoen waarschijnlijk wel 
heerlijke erwtensoep. Ik kook graag met de 
seizoenen mee, dan is alles op z’n verst en 
lekkerst.” Monique wil graag dat iedereen 
elke dag een gezonde en verse maaltijd 
eet. “In deze drukke tijden, schiet het zelf 
koken er nog wel eens bij in en vooral voor 
ouderen biedt het een uitkomst. Bij mij kun 
je elke dag een andere maaltijd krijgen. Je 
kunt de bestellijst via de website downloa-
den en tot en met maandag 12.00 uur tele-
fonisch doorgeven. Op woensdag worden 

de maaltijden bezorgd (vanaf 5 stuks) of 
kun je ze afhalen in mijn winkel.”

Maaltijden

Monique is van alle markten thuis: gezellige 
Hollandse pot zoals een andijviestamp-
potje maar ook Mediterrane gerechten of 
Oosterse maaltijden. “Het is voor mij nu 
nog even een zoektocht naar ‘de smaak 
van Hapert en omgeving’. Waar houden 
de mensen van, waar maak ik ze blij mee? 
Daar ga ik op inspelen en mijn assortiment 
mee uitbreiden. Natuurlijk houd ik rekening 
met dieetwensen en allergieën.” In de 
winkel aan de Markt is telkens een ruim 
assortiment kant en klare maaltijden 
beschikbaar. “Lekker makkelijk als je uit je 
werk komt en geen zin hebt om te koken. 
Neem je even wat lekkers mee en ben je 
klaar in een paar minuten.” Voor de prijs 
hoef je het niet te laten en de portiegrootte 
bepaal je zelf. “Ik werk met drie verschil-
lende portiegroottes; je hebt nu eenmaal 
grote en kleine eters”, legt Monique uit. Het 
typeert waar ze voor staat: zorg voor iedere 
klant.

Delicatessen

In de zaak vind je aan de wand een ruime 
selectie delicatessen met heerlijke streek-
producten en cadeauartikelen zoals lekke-
re likeurtjes, speciaalbieren, dips, sauzen 
en olijfolie. “Ik heb mooie planken waar je 
wat gezelligs op kunt zetten om cadeau te 
geven en die je later nog kunt gebruiken als 
tapasplank. Die je overigens ook compleet 
bij mij kunt bestellen”, lacht Monique. Ze is 

van alle markten thuis en heeft maar 
één doel: mensen lekker laten eten. Op 
maandag en dinsdag is Kempen Genot ge-
sloten, op alle andere dagen ben je welkom 
voor een maaltijd, belegde broodjes, hap-
jes voor bij de borrel en natuurlijk voor am-
bachtelijke vleeswaren en kazen voor op de 
boterham. “Ik heb onder andere een assor-

timent heerlijke kazen maar ook rookvlees, 
boerenham, authentieke berlinerworst en 
gekookte ham, allemaal uit de streek.” Zo is 
er toch nog linkje met de slagerij die al die 
jaren aan de Markt in Hapert heeft gezeten. 

www.kempengenot.nl 
Tel. 0497-745556

Kem���GE��
t�a���ur-ca����n�-de����te���n

ma��t 5 Hap���
te�:0497-745556/kem���g��o�.n�

Ope���g���j�e�:
ma-di: ge���t��  �o�-do-v�: 10:00-20:00

za: 10:00-18:00  zo: 10:00-14:00

Kem���GE��
t�a���ur-ca����n�-de����te���n

ma��t 5 Hap���

te�:0497-745556/kem���g��o�.n�

Ope���g���j�e�:

ma-di: ge���t��  �o�-do-v�: 10:00-20:00

za: 10:00-18:00  zo: 10:00-14:00

 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,-

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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 robbies-tuinmeubelen.nl

Nimes 
ook leverbaar in 
180x100  649  399
240x100  799  549
300x100  999  699

o.a. Summer Garden 
van 130cm tot 250cm 
130cm 149 
150cm 169
180cm 189

  699

Leverbaar 
in 3 kleuren

Ottawa
Uitschuiftafel 

200/260
x100cm

1099 

899

Almeria 
Dining 
stoel
249 

219

Exome 
Loungeset 
incl. Votal  

up/down tafel
1796

1399
Nimes

Teak tuintafel 
150x150

899 

549

Bistro 
tuinstoel 

stapelbaar
69 

59

Corsica
Ligbed

149 

119

Tampa
Tuinstoel 

stapelbaar
119 

89

Crazy hang-ei
Tweepersoons

549

399

Crazy hangei
399

349

Teak 
tuinbank

vanaf 

149

Costa 
Compacte
loungeset

899

699
OP=OP

VOORJAARSAANBIEDING

B U I T E N g e W O O N

Palma 
Loungeset

v.a. 538
Zelf uw loungeset
samenstellen!

up/down tafel

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Crazy hang-ei
Tweepersoons
Crazy hang-ei
Tweepersoons
Crazy hang-ei

399399

Crazy hangei

349349
Crazy hang-ei

Crazy hangei

Darwin 
Verstelbare 

stoel
249

229

Nimes 
ook leverbaar in 
180x100  649649  399
240x100  799799  549
300x100  999999 699

Teak tuintafel 

Luxe zweefparasols
div. modellen 

en kleuren 

v.a. 329

Darwin 
Verstelbare 

stoel en voeten-
steun
449

399

1099 1099 1099 1099 1099 1099 

899899899899899899

o.a. Summer Garden 
van 130cm tot 250cm 
o.a. Summer Garden 

Teak 

Luxe 
middenstokparasols

div. modellen en 
kleuren 

v.a. 99

Loungeset 
incl. Votal  

up/down tafel

119119

Houston 
tuinstoel 

verstelbaar
169 

129
Casa Blanca 

Verstelbare stoel
499 

399

REUSEL - Al vanaf de 
oprichting in 1969 heeft 
AVR’69 de beschikking 
gehad over een gras at-
letiekbaan. De eerste 
jaren werd er getraind 
en werden er wedstrijd-
jes gehouden op een 
stuk weiland aan de Lei-

enstraat waar een grasbaantje van 300 
meter was aangelegd. In 1973 staken we 
de Leienstraat over en verhuisden we 
naar het sportpark. Hier werd een 400 
meter atletiekbaan van gras aangelegd 
die aan alle eisen van de KNAU voldeed. 
Tot voor kort was deze baan het thuis-
honk van AVR’69 waar vele successen 
geboekt werden en vele mooie evene-
menten gehouden werden. 

Omdat het aantal atletiekverenigingen 
in Nederland met een grasbaan flink is  
teruggelopen werd bij AVR’69 al enkele 
jaren nagedacht en gesproken over een 
kunststof atletiekbaan. Mede ook omdat 
er tegenwoordig in Nederland vrijwel geen 
(officiële) wedstrijden meer georganiseerd 
mogen worden op een grasbaan en omdat 
de trainingsmogelijkheden ook beperk-
ter zijn op gras. Een werkgroep heeft de  
afgelopen jaren veel werk verzet om de 
mogelijkheden te inventariseren en in kaart 
te brengen voor een kunststof atletiekbaan 
in Reusel. Het eindresultaat was een lij-
vig rapport dat het beginpunt zou kunnen 
zijn bij het realiseren van een kunststof  
atletiekbaan. Probleem bleef (voorlopig) 

het financiële plaatje, waardoor dit rapport 
in de kast verdween.

Vorig jaar kwam er ineens een ommekeer 
in deze situatie waardoor het plan weer uit 
de kast gehaald kon worden. Brainport De 
Kempen koos het kunststofbaan project 
van AVR’69 uit om te ondersteunen met 
een flink subsidiebedrag. Vanaf dat mo-
ment komt de aanleg van de nieuwe baan 
in een stroomversnelling. Als ook de ge-
meente akkoord ging kon er gestart wor-
den met de aanleg van de nieuwe baan.

Eind mei dit jaar was het dan eindelijk zo-
ver, de Antea Group startte met de aan-
leg van de nieuwe baan. Als alles volgens 
planning verloopt kan AVR’69 begin sep-
tember al gebruik maken van de nieuwe 
kunststofaccommodatie. Het is niet meer 
mogelijk voor de leden om gebruik te ma-
ken van de atletiekbaan. De trainers en het 
bestuur zijn daarom snel op zoek gegaan 
naar alternatieven om, in eerste instantie, 
de trainingen door te kunnen laten gaan. 
Al snel werd contact gelegd met Stichting 
Jeugdbelangen. We zijn blij dat deze stich-
ting de Wilgenspot direct beschikbaar stel-
de voor onze activiteiten. Hierdoor konden 
eind mei de trainingen voor de jeugdatleten 
en oudere allround atleten, met een beet-
je improviseren, gewoon weer doorgaan. 
Ook de trainingen van de andere groepen 
gingen gewoon door op verschillende lo-
caties. Alle trainingstijden zijn hetzelfde als 
toen we nog op het sportpark terecht kon-
den (zie hiervoor de site van AVR’69).

Door de aanleg van de nieuwe baan wor-
den de trainingsmogelijkheden vergroot 
en is het mogelijk om meer wedstrijden te 
organiseren. Dat betekent wel dat er nog 
een hoop werk te doen staat om het trai-
nerskorps, kantinepersoneel en het jury-
korps binnen de vereniging aan te vullen 
en (bij) te scholen. Naast het gebruik van 
de baan door onze eigen leden is deze ook 
uitermate geschikt voor andere instanties, 
zoals scholen, Click sport, andere (sport)
verenigingen, enz. Ook heeft de gemeente 
onlangs groen licht gegeven voor de aan-
leg van een aantal zandheuvels naast de 
atletiekbaan. Samen met de reeds aanwe-

zige Finse piste op het sportpark vormen 
deze heuvels een uitstekend parcours voor 
mountainbikers, maar het is ook een prima 
aanvulling op de trainingsmogelijkheden 
voor onze eigen atleten. Voor de aanleg van 
dit parcours kan AVR’69 tevens gebruik 
maken van de deskundige hulp van RWC.
Kortom door de aanleg van de nieuwe at-
letiekbaan beschikt AVR’69 straks over een 
multifunctioneel complex waarvan behalve 
de eigen leden ook diverse andere instan-
ties in Reusel en omgeving veel plezier aan 
zullen gaan beleven.

www.avr69.nl

AVR’69 sluit 
‘grasbaan’-tijdperk af
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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

Zorgboerderij De Hooiberg ook in Netersel
Nieuwe locatie voor één van de eerste zorgboerderijen van ons land

BLADEL - Zorgboerderij De Hooiberg Bla-
del zet een nieuwe stap in haar bestaan. 
De Hooiberg was één van de eerste zorg-
boerderijen in Nederland, in 2003 opende 
zij haar deuren aan de Bredasebaan 18 
te Bladel. Daar kon de zorgboerderij niet 
meer blijven, daarom zijn ze opzoek ge-
gaan naar een nieuwe locatie. Op 24 juni 
kregen zij de sleutel van de boerderij aan 
de Latestraat 13 in Netersel.  Vanaf 1 juli 
gaat het team hier samen met de deelne-
mers, vrijwilligers en stagiaires een fi jne 
eigen plek van maken. 

“De nieuwe locatie voelt heel goed, als je 
er bent ervaar je meteen de rust. Dat komt 
door de paarden en door het weidse uit-
zicht. Het lijkt wel een licht glooiend natuur-
gebied”, vertelt initiatiefnemer Els Meijer 
enthousiast. “We hebben lang gezocht 
naar een geschikte plek. Het is voor onze 
mensen heel erg belangrijk dat je er op je 
gemak bent, het moet veilig en geborgen 
voelen. Toen we tijdens de eerste bezich-
tiging achter in de wei stonden wisten we 
het meteen: Dit wordt de nieuwe locatie! 
Het voelde gewoon heel goed. Daarnaast 
is het ook nog in de gemeente Bladel en 
maar 3,5 kilometer van de bebouwde kom 
van Bladel.” 

Een open communicatie vinden ze bij De 
Hooiberg belangrijk. Zodra bekend werd 
dat De Latestraat een serieuze optie was, 
zijn ze samen met de deelnemers gaan 
kijken. Die reageerde heel positief, wat 
de doorslag gaf. Er is nog veel werk aan 
de winkel. Zo gaan ze bijvoorbeeld in de 
grote schuur, samen met de deelnemers, 
een ontvangstruimte bouwen. Dat wordt 
het hart van de zorgboerderij. 

“Door het samen te bouwen wordt het ook 
echt een ruimte van ons allemaal, waar 
iedereen een bijdrage aan heeft geleverd. 
Afgelopen week stond ik bijvoorbeeld 
samen met onze oudste deelneemster 
(Joke van 85) de tweedehands tuindeuren 
te schuren, die komen straks in de geza-
menlijke ruimte. Elke keer als ze naar die 
deuren kijkt, herinnert ze zich dat zij daar-
aan geholpen heeft.

In de periode voordat de koop defi nitief 
was, zijn we bij alle aangrenzende buren 
op bezoek gegaan, om te informeren naar 
wat ze van onze plannen vinden. Netersel 
is een kleine en hechte gemeenschap, dan 
is het gewoon fi jn om vooraf samen met 
de buurt te kijken of onze plannen daar 
wel passen. Het was een warm onthaal, 
we werden heel liefdevol en enthousiast 
ontvangen, het voelde als thuiskomen.” 
Vertelt Els. 

Vlindertuin, 
taart en worstenbroodjes eten
Om een nieuwe locatie samen om te tove-
ren tot zorgboerderij is de inbreng vanuit 
de deelnemers gevraagd, iedereen heeft 
een blanco blad gekregen om zijn of haar 
droomboerderij te beschrijven of te teke-
nen. Er kwamen zeer diverse ideeën uit 
naar voren: van een vlindertuin, moes-
tuin, bloemenpluktuin, tal van beesten tot 
een muziek- en stilteruimte. Ook gaven 
de deelnemers ideeën over de sfeer; lan-
delijk, licht, huiselijk, in het groen met een 
haardvuur. De praktische zaken vergaten 
de deelnemers ook niet. Een fi jne keuken, 
werkplaats, een winkeltje om eigen ge-
maakte spullen te verkopen en ‘worsten-
broodjes blijven eten op maandag’. “Leuk 

hè”, zegt Els “Dan beseff en we weer hoe 
belangrijk onze manier van werken voor 
de deelnemers is, het zit ‘m in de kleine 
dingen. Een mooie leidraad voor de 
verbouwing.”

Samen naar de basis
Zorgboerderij De Hooiberg Bladel heeft 
een duidelijke visie over hoe ze juiste zorg 
kan bieden aan hun deelnemers.  “We gaan 
samen terug naar de basis. Samen wer-
ken, samen eten, samen praten en samen 
lachen. Zoals dat ook gaat in een boeren-
gezin. We pakken ook samen praktische 
problemen aan, daardoor ontstaat er rust. 
Wanneer mensen merken dat ze goed zijn 
zoals ze zijn en een beter zelfbeeld krijgen, 
kunnen ze de regie over hun eigen leven 
weer pakken. Het herstelgericht werken 
gaat uit van gelijkwaardigheid, als bege-
leider sta je naast de deelnemer. Daarom 
betrekken we hen ook bij onze plannen.”  

3 vormen van zorg:
•  Indicatie vrije inloop (voor mensen zonder 

zorgindicatie)
•  Dagbesteding op de zorgboerderij, indien 

nodig in combinatie met ambulante bege-
leiding

• Begeleiding van jongeren vanaf 18 jaar

Het leuke van deze Zorgboerderij is dat ze 
naast geïndiceerde zorg ook een indicatie 
vrije inloop hebben, die blijven ze ook in 
Netersel houden. Als mensen (tijdelijk) 

vastlopen in hun leven, kunnen ze hier te-
recht om vrijblijvend, zonder zorgindicatie 
langs te komen. Daarnaast begeleidt De 
Hooiberg jongeren vanaf 18 jaar, die het 
door omstandigheden nog niet lukt om op 
eigen kracht een stabiel bestaan op te bou-
wen. Ze krijgen 1 of 2 vaste begeleiders. 
Dat is fi jn, omdat je dan een goede vertrou-
wensband kunt opbouwen. 

“We beginnen met het creëren van prak-
tische basis, zoals een woning, inkomen 
en een fi nancieel plan. Zolang er niet in de 
eerste levensbehoefte wordt voorzien, kun 
je ook niet verwachten dat ze bezig zijn 
met hun toekomst. Als dat op orde is gaan 
we (indien nodig) oefenen met koken, het 
huishouden, de communicatie met instan-
ties. Eventueel is er ook aandacht voor het 
omgaan met emoties, mogelijk gewenste 
behandeling en onderzoeken we samen 
wat voor werk echt past. Als je iets doet 
wat dicht bij jezelf staat, ben je er goed 
in, krijg je er energie van en dat helpt dan 
weer bij het vormen van een eigen identi-
teit en positief zelfbeeld. We bieden onze 
mensen een veilige haven en houvast in 
hun zoektocht naar een fi jne toekomst. 
Een toekomst waarin problemen van ‘te 
groot om mee te leven’ naar ‘klein genoeg 
om te overzien’ worden. Dat wij hieraan 
bij mogen dragen vinden we echt een eer. 
We kijken er naar uit om dit ook vanuit de 
nieuwe locatie in Netersel te gaan doen”, 
rondt Els af.
  

Meer informatie:

www.zorgboerderij-bladel.nl
Telefoon 0497-386558

Kom naar ons Informatie Weekend
Wil jij weten hoe wij samen de krachtigste versie van jezelf gaan ontdekken?

 Vrijdag  16 juli van 16:00 – 20:00 uur
 Zaterdag  17 juli van 10:00 – 15:00 uur 
 Zondag  18 juli van 10:00 – 15:00 uur

Maak een afspraak, 
laat je informeren door een gediplomeerd coach en plan jou gratis intake.

Resultaten Fabriek • Loonseweg 11A - Hapert •  06 140 46 215

Personal training • Small Group Training • Coaching
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Wat betaalt u voor uw hoortoestel?
Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor uzelf én de mensen 
om u heen. Dat vraagt om persoonlijke aandacht en deskundigheid. U vindt 
dat bij Van Boxtel al vanaf 0 euro, en ongeacht uw verzekering hoeft het u 
niet meer te kosten dan 99 euro per toestel (plus eventueel uw eigen risico). 
Maak snel een afspraak.

*Vraag naar de voorwaarden. 

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Bladel
Gindrapassage 15

Informatieavond

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit 
op dinsdag 13 juli om 19.30 uur in gemeenschapshuis Den Tref te Hapert.

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen

2.  Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 1 juli 2020
    Het verslag is te raadplegen op de website van het GBOH; www.GBOH.nl

3. Stedenbouwkundige visie voor Hapert
     Toelichting op de door de gemeenteraad op 8 juli 2021 gekozen stedenbouw-

kundige visie. Wat zijn de gevolgen hiervan en hoe ziet het vervolg er uit? Zowel 
inhoudelijk als in de tijd uitgezet. Wat kan er op korte en lange termijn in Hapert 
gerealiseerd worden?

4. Voortgang realisatie MFA-Hapert
    Toelichting op de stand van zaken en het vervolg met bijbehorende planning. 

5. Nieuwbouw ontwikkelingen 
     Toelichting op de inbreidingsplannen achter De Wijer 48-50, gelegen tussen de 

nieuwe wijk Wijereind en de Flexcampus. Een mogelijk nieuw woningaanbod in 
Hapert!

6. Toelichting op de beoogde realisatie van het “Ommetje Hapert”

7. Toelichting door het college van B&W op de actuele ontwikkelingen:
    a. Voortgang Herinrichting Oude Provincialeweg
    b. Actuele ontwikkelingen Kempisch Bedrijven Park

8. Rondvraag en sluiting

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Bestuur GBOH

BLADEL - Huidig D66 fractievoorzitter 
Dorus Daris is door de leden van D66 
Bladel unaniem voorgedragen als lijst-
trekker voor de verkiezingen in maart 
2022. Het is de tweede keer dat Daris 
lijsttrekker is voor D66, dat in 2018 voor 
het eerst meedeed aan de verkiezingen 
in Bladel en toen één zetel wist te win-
nen. 

In het dagelijks leven is Daris quality mana-
ger bij Air Liquide. Hij is getrouwd en heeft 
drie kinderen, waarvan de jongste in afge-
lopen raadsperiode geboren is. Voor Daris 
raadslid werd heeft hij in het verenigings-
leven ervaring opgedaan met maatschap-
pelijke thema’s. Zo was hij voorzitter van 
Jongeren Stichting Vessem, bestuurslid 
van TV Eresloch en commissielid in de ge-
meente Eersel.

D66 mikt komende verkiezingen nadrukke-
lijk op een plaats in de coalitie. Daris hier-
over: “Nadat in 2018 D66 voor het eerst 
meedeed in de gemeente Bladel en één 
zetel pakte bij de verkiezingen, wil ik dit 
succes graag uitbreiden naar een tweede 
of derde zetel om de weg te plaveien naar 
deelname aan de coalitie in een volgende 
periode.”

De komende tijd zal er gewerkt worden 
aan een inhoudelijk verkiezingsprogram-
ma. De belangrijkste thema’s volgens 
Daris: “Inhoudelijk liggen er in Bladel een 
aantal grote keuzes voor die de komende 
jaren beslecht gaan worden. Hierin valt in 
eerste instantie te denken aan een versnel-

ling van de energiestrategie, maar ook de 
landbouw transitie, overgang naar fi jnma-
zig openbaar vervoer in de Kempen en de 
herinrichting van de N284 zijn belangrijke 
thema’s. Ook grote projecten als Den Herd, 
de Groene Long, Kempenland, het centrum 
van Hapert en de Egyptische Poort zullen 
de komende tijd hun weerslag krijgen in de 
gemeentefi nanciën.”

D66 Bladel is ook nog op zoek naar men-
sen die zich willen inzetten voor het ge-
meentebestuur van Bladel. De inschrijving 
voor de overige plekken op de kieslijst 
opent in september. Informatie hierover is 
te vinden op de website: 

www.bladel.d66.nl

Dorus Daris opnieuw 
lijsttrekker D66 Bladel

LOKAAL
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WE HOUDEN REKENING MET DE DAN 
GELDENDE COVID MAATREGELEN

19 - 22 UUR
BERGEIJK

FESTIVAL
EDITION

|  WINKELS GEOPEND
 TOT 22 UUR
|  WORKSHOPS
|  GEZELLIGE MARKT

|  SILENT DISCO 
|  COCKTAIL BAR 
|  LIVE MUZIEK
|  POLAROID LOTERĲ 

VOLG ONS OP 
FACEBOOK/CENTRUMBERGEĲ K

EINDELĲ K! WEER EEN 
GEZELLIG AVONDJE 
UIT! WAAN JE OP 
EEN FESTIVAL, WĲ  
ZORGEN VOOR EEN 
HEERLIJKE SFEER!

VRĲ DAG 3 SEPT 
|  2021  |

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Pro User 
E-bike 
fi etsendrager
•  Geschikt voor 2 E-bikes 
• Tot 60 kg
•  Opvouwbaar en 
   kantelbaar
•  7/13 polige stekker
•  Optioneel oprijgoot

Axa kettingslot
Absolute
•  Lengte 110 cm
•  5 mm schakels van gehard staal
•  Automatische click-in
•  Beschermhoes voor de lak  

Van 31,95

Voor 

24,95

Helm BBB 
Condor
•  18 ventilatiegaten
•  Inmold constructie inclusief wasbare padding
•  Met insectennet
•  Easy Twistclose verstelbaar systeem

nu voor

€ 45,-
nmold constructie inclusief wasbare padding

nu voor

€

nu voor

€ 399,-

REUSEL - Op zaterdag 17 juli, om 20.30 
uur, geeft muziekgroep Vernice in De 
Kei  in Reusel de aftrap van een nieuwe 
cyclus live muziekavonden. De avond 
is vrij toegankelijk maar men wordt wel 
gehouden aan het geldende Covid-19 
procotol, waaronder vaste zitplaatsen 
met 1,5 meter afstand. Vandaar de titel 
‘1,5 m sessies’.

Gastartiesten zijn Josse en Freeke de Kort 
uit Lage Mierde. Zij maken al jaren samen 
muziek. Normaliter spelen deze broer en 
zus in de bandjes Herrie en Popstoned, 
maar voor deze gelegenheid treden ze als 
duo op. Na een jaar zonder optredens heb-
ben ze nu veel zin om op deze avond een 
akoestisch setje spelen.

Vernice verzorgt de muzikale invulling voor 
de rest van de avond. Ondanks de corona- 

perikelen heeft het kwartet het repertoi-
re toch kunnen vernieuwen en uitbreiden. 
Gouwe ouwe pareltjes van CSNY, Pink 
Floyd, Jackson 5, Racoon en The Scene 
worden afgewisseld met akoestische be-
werkingen van nummers van o.a. Brittney  
Spears, George Michael, Ed Sheeran,  
Adele en Pink. 

Ook het nationale muziekproduct komt 
aanbod met o.a. nummers van Krezip, Ilse 
de Lange, Miss Montreal, Hannah Mae en 
Blackbird. Alles semi-akoestisch uitge-
voerd met de van Vernice zo bekende har-
monieuze samenzang. 

Na een lange tijd zonder live muziek is 
het tijd om onder het genot van een pint, 
glas wijn of ander drankje te genieten van 
de muziek. De entree is vrij entree (zonder 
testbewijs).

1,5 m sessies met Vernice & Friends
Zaterdag 17 juli, 20.30 uur

EERSEL - De NightCats BigBand uit Eer-
sel is op zoek naar een gitarist en tenor 
saxofonist, die interesse hebben om in 
een bigband onvervalste jazz, swing, 
ballads en soul te spelen. Als je altijd al 
in een bigband hebt willen spelen, dan is 
dit je kans.

De NightCats is een gezellige club die niet 
alleen de oude bekende bigband standards 
van de jaren ’40 spelen, maar ook moder-
ne stukken. Het repertoire omvat een veel-
zijdigheid aan stijlen: swing, latin, pop en 
funk. De bigband staat onder leiding van 
Patrick Schmidt en repeteert wekelijks op 
de woensdagavond in De Muzenval, Dijk 7 
in Eersel. 

Heb je zin om een keer te komen luisteren of 
om een keer mee te spelen? Neem dan on-
middellijk contact op met Mario van Leeu-
wen, tel. 06-51186294 of stuur een emailbe-
richtje naar bestuur@nightcats.nl of kijk op 

www.nightcats.nl

De NightCats 
BigBand zoekt 
een gitarist en 
tenor saxofonist

LAGE MIERDE - Na een lange tijd van 
stilte en online lessen mogen we weer 
repeteren en alle muzikanten zijn daar 
zó blij mee. Het leerlingenorkest Toe-
komstmuziek, bestaande uit muzikan-
ten uit Hulsel, De Mierden en Reusel, 
zijn druk aan het repeteren elke week. 

Op donderdag 15 juli presenteren ze zich 
op mini-camping Op de Veranda in Lage 
Mierde. Tussen de orkeststukken door 
zullen trompet-, saxofoon- en fluitleerlin-
gen ook optreden. Dirigent Rianne Boone 
maakt er een gevarieerd programma van 
met o.a. stukken van Eric Vloeimans, Wel-
lerman, Jacob de Haan en Suzan en Freek. 
Het concert begint om 17.30 uur en daarna 
genieten de muzikanten van een heerlijke 
barbecue.

Concert Toekomst-
muziek op camping 
Op de Veranda 
in Lage Mierde
Donderdag 15 juli

Gijs van Gompel en Maike Krijnen

MUZIKAAL
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Na lange tijd @home start nu alles in rap 
tempo weer op. Ik kan ineens weer volop 
aan de slag en daar moet ik best even aan 
wennen. Na afgelopen jaar merk je toch dat 
bepaalde routines heruitgevonden moe-
ten worden. En dat een stapje terug soms 
ook best fi jn is, maar dat ‘gewoon’ eigenlijk 
toch het fi jnst is!

Maar dat juist voor eten gold dat we ‘gewoon thuis’ wel hadden gehad en massaal weer uit 
eten gaan. Lunchen was met name een paar weken geleden hetgeen waar iedereen weer 
naar uitkeek en een Ceasar Salade met krokante kip staat bij mij dan redelijk bovenaan op 
mijn lijstje. Mmm, met een wit wijntje op het terras in het zonnetje, GENIETEN!

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

Ceasar Salade

IInnggrreeddiiëënntteenn:

o zakje Parmezaanse kaas flakes
o 1 zakje Spaanse knoflookbroodjes
o 3 kipfilets
o 3 kropjes little gem sla
o ½ komkommer
o 4 gekookte eieren
o flesje Ceasar dressing*

*      b.v. La Place 

Breng een liter water aan de kook
met een 1 el zout. Trek de kipfilets
een beetje uit elkaar, zodat ze wat
platter zijn en pocheer ze 20 min, in
het water.

Pocheren: houd in dat het water net
niet kookt.

Haal ze uit het water en dep ze
droog. Snijd ondertussen de sla in
grove stukken en leg deze alvast
mooi op de borden. Snijd de

komkommer in halve maantjes en leg
deze op de sla.

Snijd de eieren in 4-en en leg ook op
het bord.

Bak ondertussen de kip in wat olie
met boter bruin. Snijd deze in repen
en leg op de salade. Drizzel er naar
smaak dressing over en decoreer met
de Parmezaan flakes en grof
verkruimelde broodjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20 min Klaar: in: 30 minuten

gem sla

flesje Ceasar dressing*

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

VERMAAK
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DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

BLADEL - Folkrockband LQR is drin-
gend op zoek naar een nieuwe zanger/
zangeres. In januari kondigde zanger 
Johan Loos aan om te stoppen met 
de band. Net als de rest van de wereld 
stond alles omtrent de band stil vanwe-
ge het coronavirus. Juist op het moment 
dat het voor de wind ging met optredens 
op festivals in Nederland, Frankrijk en 
Duitsland. 

Alle optredens werden gecanceld of ver-
zet. Eén daarvan was een optreden tijdens 
het Festival Mediaval XII in het plaatsje 
Selb (DE) dicht bij de Tsjechische grens, 
hun grootste optreden dusver. Dit werd het 
laatste optreden met Johan op zang. 

LQR bestaat sinds 2007 en heeft een ta-
melijke bekendheid verworven binnen de 
folkscène met optredens tijdens Kelt-Fest 
(Dordrecht), WK Highland-games (Hank), 
ZomerFolk (Groningen), Na Fir Bolg (BE), 
Totaal Festival (Bladel) en diverse optre-
dens in Frankrijk. Op hun CV prijkt na-
tuurlijk ook het succesvolle eigen 10 PIN-
TER-festival dat tweemaal plaatsvond in 
Grand-Café de Baron in Bladel. 

Nu corona weer plaats lijkt te maken voor 
meer vrijheid worden ze ook weer bena-
derd voor aankomende festivals. Hiervoor 
hebben ze natuurlijk een nieuwe zanger 

of zangeres nodig. De band benadrukt 
dat men bij folk niet moet denken aan het 
‘geitenwollensokken’-imago, dat het genre 
heeft. LQR is een hippe band die rock en 
punk verweeft met folk maar zich niet zo-
maar in een hokje laat plaatsen. Een Duitse 
radiozender vatte het treff end samen als 
een avontuurlijke reis door het complete 
folklandschap. 

Waar in het begin nog afgekeken werd bij 
hun helden van Flogging Molly en The Po-
gues tapt LQR de laatste jaren uit meerde-
re vaatjes. Ze schuwen genres als polka, 
gypsy, ska, bluegrass en rock’n roll dan 
ook niet. Wat ook te horen is op hun laatste 
album ‘10 Pinter’ en meer recent hun single 
‘Make my Day’, waar ook nog een vleugje 
reaggae in verweven zit. 

Het nieuwe gezicht van LQR kan ook een 
vrouw zijn omdat dit misschien weer nieuwe 
perspectieven biedt. Kortom, ben jij een en-
thousiaste zanger/zangeres met een goede 
beheersing van de Engelse taal die graag op 
het podium staat, stuur dan een berichtje 
naar Arjan Bogaerts via info@lqr.nl. 

Wil je horen hoe LQR klinkt? Ga dan naar 
onderstaande website of beluister ze via 
één van de vele streamingdiensten.

www.lqr.nl

Folkrockband LQR 
zoekt een nieuwe 
zanger/zangeres
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BLADEL - De Acht 
van Bladel moest 
ook dit jaar de ijs-
kast in, maar de 
Fietsvierdaagse 
van Bladel kan wél 
weer doorgaan. 
‘Een geluk bij een 
ongeluk’, vinden 

de organisatoren, want ze baalden er 
goed van toen de gemeente Bladel eind 
mei al de seinen op rood zette. Had de 
driedaagse een week later op de agen-
da gestaan, dan hadden de wedstrijden 
gewoon door kunnen gaan. 

Een zure appel voor Stichting Wielereve-
nementen Het Snelle Wiel. Even is er nog 
gedacht aan het verschuiven van de wed-
strijd naar augustus of september, maar 
dat bleek geen haalbare kaart. In augustus 
zijn veel vrijwilligers, onmisbaar voor een 
veilig verloop, op vakantie en in september 
zat de kalender al ramvol. Daarom alle aan-
dacht maar naar de Fietsvierdaagse op 20, 
21, 22 en 23 juli. De Stichting hoopt op net 
zo’n groot succes als vorig jaar, toen ruim 
600 fi etsers de weg naar Bladel wisten te 
vinden. Het weer was toen uitstekend, niet 
te warm én niet te nat. Daarbij kwam dat de 
vierdaagse een van de eerste in Nederland 
was die weer doorgingen. Dat lokte veel 
verstokte fi etsers uit de rest van Nederland 
naar het zuiden. 

Ook dit jaar kunnen de deelnemers reke-
nen op mooie, afwisselende routes, uit-
gezet door oud-amateur Tonnie Jansen. 
Op de laatste dag is er een uitstapje naar 
België, vorig jaar nog verboden terrein. De 
grenzen zaten toen op slot, waardoor één 
van de routes moest worden gewijzigd.  

Op alle vier de routes moeten de deelne-
mers één of twee stempels ophalen – als 
bewijs dat ze er echt zijn geweest en ook 
op het einde wacht er een stempel. Deel-
nemers die alle vier de dagen meedoen, 
krijgen op het einde een Kempische verras-
sing. De stempelposten zijn ondergebracht 
in vier cafés en restaurants. Er zijn maar 
weinig etablissementen die géén stem-
pelpost willen zijn, want wie wil er geen 
honderden extra gasten op het terras? 
Toch stuitte de organisatie dit jaar op een 
probleem. De horeca heeft in de corona-

crisis harde klappen gehad, veel personeel 
moest worden ontslagen en die mensen 
hebben intussen ander werk gevonden. 
“Een van de al vastgelegde restaurants 
liet ons een maand geleden laten weten 
dat het niet kon doorgaan”, vertelt Jos van 
Ham, die de pleisterplekken regelt. “De uit-
bater kreeg voor die dag niet genoeg per-
soneel op de been. We zijn toen meteen op 
zoek naar een alternatief. Gelukkig was die 
snel gevonden.”

De stempelposten dit jaar zijn: Herberg In 
den Bockenreyder in Esbeek, Restaurant 
Het Wapen van Westerhoven in Wester-
hoeven, Gasterij ’t Dorpsgenot in Oerle en 
Bistro Vijverzicht in Dessel. In den Boc-
kenreyder behoeft nauwelijks introductie. 
Wie kent de idyllische herberg en het grote 
terras in landgoed De Utrecht niet? In den 
Bockenreyder is bekend om zijn grote uit-
smijters, stevige stukken vlaai en de snelle 
bediening. 

Het Wapen van Westerhoven serveert een 
prettig geprijsd driegangenmenu. Ook hier 
garnalenkroketten op de menukaart. Gas-
terij ’t Dorpsgenot in Oerle heeft een ver-
nieuwde lunchkaart en daarop staan lekke-
re gerechten, bereid met streekproducten, 
zoals brood van de Oerse Molenbakker en 
geitenkaas van buurman ’t Geitenboerke. 

Brasserie Vijverzicht in Dessel ligt – de 
naam zegt het al – aan een vijver. De kaart 
van de brasserie-restaurant is uitgebreid 
en natuurlijk voorzien van typische Belgi-
sche lekkernijen, zoals garnalenkroketten 
en pasteitjes, daar vol au vent genoemd. 

Al met al vier plezante pleisterplekken, 
waar de spieren van de fi etsers even tot 
rust kunnen komen en de accu kan worden 
gevuld met voldoende energie voor de res-
terende kilometers. 

De fi etsers kunnen kiezen uit twee afstan-
den: 40 en 65 kilometer. Alle routes zijn 
goed uitgepijld met nieuwe pijlen. Er kan 
worden gestart tussen 09.30 en 14.30 uur. 
Speciaal voor gezinnen met kleine kinde-
ren is er ook een route van 20 kilometer 
uitgezet. Wie daaraan wil deelnemen, kan 
tot 15.30 uur starten – ook in verband met 
de schooltijden. 

Start en fi nish zijn, net als vorig jaar, bij 
eeterij ’t Nekkermenneke, en natuurlijk kan 
ook daar vooraf of na afl oop iets lekkers 
worden genuttigd of gedronken. 

Meer informatie over de Fietsvierdaagse 
vind je op de speciale website: 

www.fi etsvierdaagsebladel.nl

Fietsvierdaagse Bladel doet dit jaar België weer aan

Ga je deze zomer gezellig met je vrien-
den kamperen bij de boer? Vergeet dan 
niet om op tijd (twee weken vantevoren) 
een ontheffi  ng aan te vragen! 

Dat doe je via www.reuseldemierden.nl/
kamperenbijdeboer. Veel plezier!

Kamperen bij de boer

ER OP UIT

Discriminatie is het ongelijk behande-
len en achterstellen van mensen op ba-
sis van kenmerken die er niet toe doen, 
bijvoorbeeld godsdienst, levensovertui-
ging, politieke overtuiging, gezondheid, 
ras, geslacht. Discriminatie is volgens 
de Grondwet niet toegestaan. 

Discriminatie melden
Word jij of een ander gediscrimineerd? 
Maak je je zorgen of heb je vermoedens? 
Meld het dan bij ons Meldpunt Discrimina-
tie via 0492-598 989 of meldpuntdiscrimi-
natie@levgroep.nl. Het meldpunt loopt via 
Levgroep; een onafhankelijk bureau. Zij 
ondernemen ook actie om discriminatie te 
voorkomen.

Discriminatie; waar 
kan ik terecht?

MAGNEESTRAAT 24-26 - BERGEIJK
WWW.VANWOERKUMMODE.NL

E  FACEBOOK.COM/VANWOERKUMMODE

STAPELKORTING

40%
KORTING

1 ARTIKEL

50%
KORTING

2 ARTIKELEN
OP BEIDE

Dames- en heren HOOGZOMER collectie
shorts - bermuda's - polo's - t-shirts - jurkjes

30% VOORDEEL

STAPELKORTING ACTIE START 12 JULI • GELDT ALLEEN OP ONZE VOORJAARSCOLLECTIE

SPECIALE OUTLET
HELFT v/d HELFT3 ARTIKELEN 

OF MEER
OP ALLEMAAL 60%

KORTING

WE GAAN RUIMTE MAKEN VOOR DE HERFSTCOLLECTIE!

OP=OP
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Wat houdt de functie van verkoopmedewerker in?
Als verkoopmedewerker ben je het visitekaartje van Xenos en word je ingezet bij alle voorkomende 
werkzaamheden zoals het verwerken van de vracht, kassa draaien en het netjes en op orde houden 
van de winkel. 

Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn als volgt:
• Je bent klantvriendelijk en klantgericht
• Je presenteert het assortiment van Xenos conform de algemene presentatierichtlijnen
• Je ontvangt en verwerkt de vracht
• Je voert kassa- en schoonmaakwerkzaamheden uit

Wat vragen we van je?
We zijn op zoek naar een verkoopmedewerker met een flexibele instelling voor wat betreft je 
werkzaamheden en werktijden. Je werkzaamheden vinden op doordeweekse dagen (overdag en in 
de avond) en in het weekend plaats. Ervaring in de retail is een pre. Je bent collegiaal en kunt goed 
werken in teamverband. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden en ben je 
behulpzaam voor zowel klanten als je collega's.

Vragen over deze vacature? Loop dan even binnen in de winkel! Je kunt ons vinden  
aan de Sniederslaan 4a in Bladel. Het is ook mogelijk om te solliciteren via onze website 

www.werkenbijxenos.nl. Graag tot snel! 

Verkoopmedewerker gezocht! 
Xenos Bladel 

Gevraagd
Allround Timmermannen

Voor nieuwbouw en verbouw 
van particuliere en zakelijke projecten in de Kempen.

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website www.priemsbouw.nl

Bel voor informatie naar Mark Priems 
Tel. 0497-360843 • www.priemsbouw.nl

Imants is een snelgroeiend en internationaal georiënteerd productiebedrijf met 50 werknemers. In onze vestiging in Reusel produceren we grondbewerkingsmachines voor klanten over de hele 
wereld. Of we nu leveren in Reusel of in Zuid-Amerika, wij streven altijd naar een hoge kwaliteit en tevreden klanten. Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers.

Dit bieden we jou  
Voor alle functies geldt dat we je volop uitdaging bieden en een fulltime baan met uitzicht
op een vast dienstverband. Je krijgt bij ons de kans om jezelf te ontwikkelen, binnen en
buiten je vakgebied. Wij zijn een gezond bedrijf met een prettige en informele werksfeer. 
Samen met collega’s in een gezellig team breng je ons bedrijf elke dag een stapje verder. 

Interesse?  
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Heb je nog geen werkervaring? Dat is geen 
probleem, als je maar zin hebt om bij ons aan de slag te gaan. Stuur je motivatie voor 23 juli 
naar info@imants.nl. Meer weten? Bekijk onze bedrijfsfi lm, bezoek www.imants.com of bel met 
Jeroen Geerts: (0497) 64 24 33.

Operator Watersnijder
                            
 • Jij bent verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord 
  bedienen en onderhouden (en eventueel programmeren) 
  van onze watersnijder: een luxe, nieuwe Resato Waterjet
 • Je controleert de maten en kwaliteit van
  vervaardigde producten
 • Je bepaalt zelf jouw dagindeling,
  binnen de vastgestelde planning
 • Je onderhoudt contact met de leiding over voortgang, 
  resultaat en kwaliteit
 • De functie is divers en afwisselend (geen seriewerk) 

Lassers MIG / MAG
                            
 • Je last producten vlot en nauwkeuring
  vanaf digitale tekening
 • Je werkt in een modern ingerichte lascabine
 • Je werkt in een team van 8 ervaren lassers
  (maatwerk en seriewerk wordt onderling verdeeld) 
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud
  van de lasapparatuur en je werkplek
 • De functie is divers en afwisselend  

Logistiek medewerker
                            
 • Jouw belangrijkste taak is om afdelingen en
  werkplekken te voorzien van materialen en voorraden 
 • Je laadt en lost vrachtwagens en maakt
  orders verzendklaar 
 • Je controleert, verzamelt en verpakt alle materialen
  voor uitbesteding
 • Je verplaatst goederen met een heftruck
 • Je verzorgt de bijbehorende administratieve taken
 • De functie is verantwoordelijk, divers en afwisselend 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom naar Imants!
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V.l.n.r.: Guus Stappaerts, Frank Rombouts, Remco Bosma en Mathijs Kuijken van het 
KBP (op de foto ontbreekt Léon Kox) en Jos Willems en Bram Willems van Willems 
Baling Equipment. 

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.

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

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

Bij €10 
aan school-

spullen 
kans op 

leuke 
prijzen!

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 6,-

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

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

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

Like ons op Facebook

www.woon-trend.nl

Kerkstraat 47  • 5527 EE Hapert 
Tel. 0497-745557

VAN 16,95 M2   
NU � 

12,95
 M2

Op zoek naar een betaalbare vloer 
van Egger laminaat? Bij ons voor de 

laagste prijsgarantie!

Openingstijden: ma. gesloten
di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 uur

maximaal geluidreducerende 
PU ondervloer 2,8 mm dik 

               NU € 2,50 per meter

PC55 verschijnt na deze editie nog 3 keer voor de zomersluiting. 

DE LAATSTE UITGAVE VOOR DE ZOMERSLUITING IS DE EDITIE VAN 30 JULI. 
Berichten voor deze editie dienen uiterlijk maandag 26 juli (24.00 uur) binnen te zijn.

DE EERSTE UITGAVE NA DE ZOMERSLUITING IS DE EDITIE VAN 3 SEPTEMBER. 
Berichten voor plaatsing in deze editie dienen uiterlijk 

maandag 30 augustus (24.00 uur) binnen te zijn op de redactie via e-mail: info@pc55.nl

PC55 VERSCHIJNT NIET VAN PC55 VERSCHIJNT NIET VAN 6 T/M 27 AUGUSTUS6 T/M 27 AUGUSTUS

IN DE KEMPEN

HAPERT - Slechts 2 jaar na de verhui-
zing van Willems Baling Equipment naar 
het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert is 
het bedrijf toe aan uitbreiding. Vanwege 
de sterke groei en het vertrouwen in de 
toekomst is een kavel van 13.000 m² bij-
gekocht. Hierdoor kan het bedrijf haar 
productie verder uitbreiden.

Willems Baling Equipment is gespecia-
liseerd in de ontwikkeling, productie en 
verkoop van machines voor grote verpak-
kingsvolumes, het persen en verpakken 
van goederen zoals isolatiematerialen, stro 
en textiel, transportsystemen en zeefi nstal-
laties voor bulkgoederen en stretch-hood 
machines voor het verpakken van pallets. 
De complete verpakkingsinstallaties wor-
den in Hapert ontwikkeld en getest en we-
reldwijd door Willems geïnstalleerd. Het 
bedrijf is in korte tijd uitgegroeid tot een 
wereldspeler in de verpakkingsmachine-
industrie en heeft ca. 70 medewerkers. 
Door aanhoudende groei is extra ruimte 
noodzakelijk. Ook staat de volgende gene-
ratie klaar om het bedrijf over te nemen. De 
nieuwe bedrijfshal biedt o.a. ruimte voor 
uitbreiding van het machinepark, de pro-
ductie van nieuwe machines en de revisie 
van gebruikte machines. 

Jos Willems, directeur-eigenaar: “De ver-
huizing naar het KBP was een hele goede 
keuze. We produceren hier vele malen 
effi  ciënter en het gebouw bevat vele voor-
delen ten opzichte van onze oude locatie. 
Onze mensen kunnen hier fi jn werken. Om 
onze groei te borgen hebben we besloten 
de naastgelegen kavel te kopen.” 

Bram Willems, operationeel directeur: “Te 
krappe huisvesting draagt niet bij aan de 
kwaliteit van onze producten en aan het 
werkplezier, daarom investeren we in uit-
breiding. We hadden dit al voorzien, maar 
niet dat het al zo snel nodig zou zijn. We 
zijn volop met het ontwerp bezig in samen-
werking met CS2 Architecten. In het najaar 
van 2021 wordt de bouwvergunning aan-
gevraagd.”

Het bestuur van KBP is erg tevreden over 
de ontwikkelingen op het bedrijvenpark. 
Alle kavels zijn momenteel gereserveerd. 
“Dat we gevestigde bedrijven ruimte kun-
nen bieden voor uitbreiding is mooi”, aldus 
voorzitter Remco Bosma. “Willems is een 
typisch Kempisch familiebedrijf dat inves-
teert in de toekomst en in innovatie en 
technieken. Ook is zij een wereldspeler in 
haar branche.”

Willems Baling Equipment investeert 
in haar toekomst op KBP
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Markt 62, Hapert · 0497 360833 · www.oogwereld.nl

EXCLUSIEVE DESIGN DAGEN
Oogwereld Van den Borne organiseert donderdag
15 t/m zaterdag 17 juli de exclusieve design dagen. 
De  merken Lafont en Lindberg staan dan centraal 
in de winkel. De gehele collectie brillen van het 
elegante Franse merk Lafont hebben we 16 en 17 
juli in huis. Van 15 t/m 17 juli is er een extra grote 
collectie brillen van het luxe Deense merk Lindberg 
in de winkel.

Bij aankoop van een complete bril 
krijgt u een sprankelende attentie 
en bij aanschaf van een tweede bril 
ontvangt u het vierde glas cadeau!*

Een montuurstyliste is 16 en 17 juli aanwezig voor 
het geven van advies op kleur en stijl. Maak een 
afspraak en laat u eens door haar adviseren 
welke bril het beste past bij uw gezicht, uiterlijk en 
persoonlijkheid, zodat u de zomer en de zon met 
een perfecte look tegemoet kunt treden.

*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en 
voorwaarden.

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - In november 2018 werd in  
Bladel gestart met een initiatief om te 
gaan koken voor alleenstaande 55+ers. 
Al snel werd het een daverend succes 
en nog altijd koken de vrijwilligers met 
hart en ziel een lekkere maaltijd voor 
de gasten. Door omstandigheden is er 
ruimte voor méér gasten.

Uitbreiding
“De Blaalse Pot is al een aantal jaren een 
groot succes”, vertelt Chantal van Gisber-
gen, één van de vrijwilligers die kookt voor 
de gasten. “Laten we het vorige jaar maar 
gewoon even schrappen, toen was er geen 
gelegenheid om samen te eten. Dat heb-
ben onze gasten gemist hoor. De vrijwilli-
gers trouwens ook. Op twee woensdagen 
in de maand wordt vanaf nu weer Hollandse  

pot gekookt bij De Blaalse Pot. We heb-
ben geleerd dat onze gasten dat het liefst 
eten. Je kunt ze niet blijer maken dan met 
stamppot boerenkool met een gehaktbal 
en een kom lekkere groentesoep vooraf.”

Samen zijn
Natuurlijk is De Blaalse Pot méér dan eten 
alleen. “Het gaat er ook om dat alleen-
staanden elkaar ontmoeten”, legt Chantal 
uit. “Dat ze niet altijd alleen aan tafel zitten. 
Samen eten is zo waardevol. Er ontstaan 
leuke gesprekken en zelfs nieuwe vriend-
schappen. Mooi om dat te zien gebeuren.” 
Voor de kosten hoeft men het niet te laten; 
een volwaardige driegangen maaltijd met 

koffie of thee na, kost bij De Blaalse Pot 
€ 7,50. 

Aanmelden
Er is ruimte voor nieuwe gasten; aanmel-
den kan bij: Nel Tielemans 06-16447866; 
Ineke Tielemans 06-40947546 of Chantal 
van Gisbergen 06-33313604. 

Vanaf 1 september wordt weer elke eerste 
en tweede woensdag van de maand ge-
kookt. De Blaalse Pot is thuis bij het Prak-
tijkhuis aan de Burgemeester Goossens-
straat 48 in Bladel. Niets is gezelliger dan 
samen eten, aarzel daarom niet, de drem-
pel is laag en je bent van harte welkom.

Ontmoeten, eten, 
lachen en genieten
Kookgroep De Blaalse Pot hervat 
samen eten voor alleenstaanden 55+ers

Chantal: “Op twee woensdagen in de maand wordt vanaf nu weer Hollandse pot  
gekookt bij De Blaalse Pot. We hebben geleerd dat onze gasten dat het liefst eten.  
Je kunt ze niet blijer maken dan met stamppot boerenkool met een gehaktbal en een 
kom lekkere groentesoep vooraf.”

SMAKELIJK



169 juli 2021

DEN HERD THEATERPROGRAMMA
SEIZOEN 2021/2022

za 8 januari – 20:30 uur
The Wieners –

The Wieners play Buddy Holly

za 23 oktober – 20:30 uur
Jochen Otten – Opgekropt staat netjes

za 9 oktober – 20:30 uur
Fabian Franciscus – Kleine Wereld 

za 27 november – 20.30 uur
Anuar – Eerlijk

za 22 januari – 19.00 en 21:00 uur
Rapalje – Scotland’s Story

vr 7 januari – 20.30 uur
Niet Schieten – 25 jaar lust en leed

za 16 oktober – 20:30 uur
Kees van Amstel – Een bang jongetje

dat hele enge dingen doet

di 28 december – 20.30 uur
Marcel Mulders – Top 2000 unplugged

wo 29 december – 20:30 uur
Christel de Laat – Hoe dan?!

za 4 december – 20:30 uur
Andy Marcelissen – Hij komt, hij komt

zo 24 oktober – 13.00 uur
DJ workshop (9 tot 16 jaar)
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Cultureel Centrum Den Herd • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl

za 16 april – 20:30 uur
Rob Scheepers – Gulzig

zo 30 januari – 19:00 uur
Gerard van Maasakkers – Ik Loop

vr 28 januari – 20:30 uur
Jeroens Clan – Tere Zieltjes

za 12 maart – 20.30 uur
Sem van den Borne – Dichtbij

za 23 april – 20.30 uur
OfGeZatBand – Bronnen

za 5 maart – 20.30 uur
Kleinkunstenaars – Comedy Night

vr 15 april – 20.30 uur
Grof Geschud – Lijmen

za 29 januari – 20:30 uur
Wim Daniëls – Koken met Taal

za 19 maart – 20.30 uur
70’s Unplugged – Love the one you’re with

za 2 april – 20.30 uur
Tribute To The Cats Band – Let’s Dance

RESERVEREN VIA WWW.DENHERD.NL
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Blauwalg vijver Burgemeester Wouterspark Hapert

In de vijver in het Burgemeester Wouterspark in Hapert 
is blauwalg aangetroffen. Blauwalgen zijn niet direct 
gevaarlijk voor mens en dier, maar het is beter om er 
niet mee in aanraking te komen. Door Waterschap de 
Dommel zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Blauwalg ontstaat doordat de eenden in de vijver 
gevoerd worden door bezoekers. Op zich is dit niet erg, 
maar door het voeren komen er veel voedingsstoffen in 
het water. In combinatie met warm weer kan dat leiden 
tot blauwalgenbloei. Er ontstaat dan een blauwgroene 
laag op het water.

Botulisme 
Ondanks dat blauwalg niet direct gevaarlijk is voor 
dieren, zijn er helaas toch eenden dood gegaan. Dit kan 
duiden op botulisme. Botulisme is een ziekte die 
veroorzaakt wordt door de gifstoffen van een bacterie. 
Vooral vissen en vogels sterven hieraan, maar ook voor 
mensen kan dit gevaarlijk zijn. Om erachter te komen of 
dit ook aan de orde is in de vijver in het Burgemeester 
Wouterspark, heeft de gemeente aan de NVWA 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gevraagd om 
dit te onderzoeken. De uitslag hiervan is nog niet 
bekend.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote 
Beerze opnieuw inrichten. Dat is nodig om verdroging 
van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te 
versterken en wateroverlast te beperken. Daarnaast wil 
het waterschap het gebied toegankelijker maken voor 
recreatie. Firma Van der Zanden uit Moergestel voert de 
werkzaamheden uit. Zij zijn aan het werk van juli tot en 
met november 2021. 
Het projectgebied ligt in de gemeenten Bladel en 
Oirschot en loopt in het noorden tot aan de weg 
Broekeindsedijk en in het zuiden tot aan de weg de 
Hoeve.
 
Voorbereidende werkzaamheden
In juli start Van der Zanden met voorbereidende 
werkzaamheden. Het gaat om:
• snoeien en verwijderen van begroeiingen
• dempen van greppels 
•  plaatsen of vervangen van duikers (kokers om 

watergangen te verbinden) onder de Broekeindsedijk 
en Westelbeersedijk. 

Omleidingen
Er worden twee duikers vervangen. De eerste ligt aan de 
Broekeindsedijk tussen de Ingenieur van Meelweg en 
Ingenieur Mettropweg. De tweede aan de 
Westelbeersedijk tussen de Ingenieur Mettropweg en 
Meester van Hasseltweg.
Tijdens deze werkzaamheden (van maandag 12 juli tot 
en met vrijdag 23 juli 2021) worden de Broekeindsedijk 
en Westelbeersedijk tijdelijk afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Er worden verkeersomleidingen ingesteld. Het 
fietspad blijft wel bereikbaar voor fietsverkeer. 

Grond- en waterwerkzaamheden
Begin september start Van der Zanden met de grond- en 
waterwerkzaamheden aan de Groote Beerze. De beek 
wordt smaller, ondieper en ook langer door nieuwe 

bochten in de beek. Hierdoor blijft het water langer in 
het gebied en kan er meer water in de grond zakken. 
Hiervoor wordt een nieuwe meander uitgegraven, de 
huidige beek gedempt, duikers geplaatst 
en stuwen verwijderd. Nieuwe stuwen worden elders 
geplaatst. 

Tot slot wordt het projectgebied opnieuw ingericht. Er 
komt een voorde (doorwaadbare plaats), nieuwe fiets- 
en wandelbruggen, een ruiterpad, een vlonderpad, 
wandelpaden en groenvoorzieningen.

Van der Zanden verwacht op 1 december 2021 klaar te 
zijn.

Tijdens de werkzaamheden
Tijdens de uitvoeringsperiode zijn er veel 
grondtransporten van en naar het projectgebied. Om dit 
veilig te laten verlopen komen er rijplatenbanen, 
tijdelijke (verkeers)maatregelen op/rondom de openbare 
wegen en wandelpaden worden afgesloten. Bezoekers 
en recreanten in het projectgebied worden via 
informatieborden geïnformeerd. Bewoners en bedrijven 
in/rondom het projectgebied en aan 
grondtransportroutes worden met informatiebrieven op 
de hoogte gebracht. 

Meer informatie
Belangrijke partners zijn de gemeente Oirschot en 
Bladel, Brabants Landschap, ZLTO en Provincie Noord-
Brabant. Daarnaast is er samenwerking met betrokken 
grondeigenaren, pachters en omwonenden. Het project 
komt mede tot stand door financiële samenwerking met 
Provincie Noord-Brabant.

Aanvullende informatie over het project staat op de 
projectwebsite van Waterschap De Dommel  
www.dommel.nl/grootebeerze.

Start werkzaamheden Groote Beerze

Parkeergelegenheid 
gemeente Bladel
Komt u winkelen of een hapje eten in het centrum 
van Bladel? Er zijn verschillende parkeerplaatsen waar 
u uw auto neer kunt zetten. De vijf grootste zijn:
• Varkensmarkt
• Markt Bladel
• Parkeerplaats achter de Marmaris
• Parkeerplaats Jumbo
• Parkeerplaats Albert Heijn 

U kunt ook de parkeerroute volgen met de blauwe 
borden. Als u deze route volgt, komt u langs alle 
grote parkeerplaatsen in het centrum van Bladel. 
Tijdens het volgen van deze route, komt u borden 
tegen met een P en een pijl. Dit geeft de betreffende 
parkeergelegenheden aan waar u als bezoeker kunt 
parkeren.
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Bekendmakingen

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

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit ambtshalve intrekking

Bladel
•       Beverdijcken, intrekken van de vigerende 

omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, 
datum besluit: 29-06-2021. 

Melding apv/bijzondere wetten

Bladel
•       grasveld bij De Smagtenbocht, organiseren van 

‘’Circus Harlekino’’ van 20 tot en met 22 juli 
2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Doolandweg 62, plaatsen van nieuwe kozijnen en 

een rolluik;
•       Koolbogt 1 t/m 48, plaatsen van een 

opslagcontainer en schaftkeet tijdens het 
vervangen van de voordeuren en ramen van een 
wijk.

Hapert
•       De Wijer 1A, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•       Oude Provincialeweg ongenummerd (naast 71), 

bouwen van een woning.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 65, kappen van 1 boom;
•        Verzetshelden ongenummerd (naast 13), bouwen 

van een woning met carport en het aanleggen 
van een inrit.

Verleende omgevingsvergunning

Casteren
•       Laaibeemden 56, plaatsen van een schutting, 

datum besluit: 23-06-2021.

Hapert
•       Mercurius 16, realiseren van een uitbouw aan de 

voorzijde van een woning, datum besluit: 24-06-
2021;

•       Smaragdweg 13, bouwen van een bedrijfspand, 
het aanleggen van een inrit en het plaatsen van 
gevelreclame, datum besluit: 23-06-2021.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 4 en 4A, splitsen van 

een langgevelboerderij, datum besluit: 
23-06-2021.

Anterieure overeenkomst 
Castersedijk 12 – 14a te Hapert

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat er een anterieure overeenkomst is gesloten tussen 
de gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van drie Ruimte-voor-Ruimte woningen en een 
wijzigingsbevoegdheid op de locatie gelegd welke 
voorziet in de realisatie van nog eens negen Ruimte-
voor-Ruimte woningen. Tegen de overeenkomst kan 
geen bezwaar of beroep worden ingediend. De 
zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt 
vanaf 10 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente 
Bladel.

Verkeersbesluit algemeen 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een algemeen oplaadpunt voor 
elektrische auto’s in te richten nabij:

• Sniederslaan 119 te Bladel.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en 
Reusel-De Mierden zijn benieuwd naar hoe inwoners de 
ondersteuning vanuit Wmo, Jeugdhulp, Bijzondere 
Bijstand of Schuldhulpverlening ervaren. Op basis van de 
resultaten bekijken de gemeenten waar de 
dienstverlening verbeterd kan worden.

Onderzoek
Inwoners die ondersteuning aanvragen en/of ontvangen, 
krijgen een brief van ZorgfocuZ. Dit is een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. De brief is een uitnodiging om mee 
te werken aan een onderzoek voor de gemeente. Het 
onderzoek bestaat uit een vragenlijst die digitaal of 
schriftelijk kan worden ingevuld. De antwoorden geven 
een beeld van wat er goed gaat en wat beter kan. 
Hiermee kan de gemeente de dienstverlening zo goed 
mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de 
inwoners. 

Ontvangt u een vragenlijst? 
We waarderen het enorm als u dan de tijd wilt nemen 

om deze in te vullen. U kunt de vragenlijst online 
invullen of per post terugsturen. Ongeveer vier weken na 
de uitnodiging ontvangt u een herinneringsbrief voor als 
u vergeten bent om de vragenlijst in te vullen.

Onderzoek cliëntervaring sociaal domein

Nieuw 
telefoonnummer 
Milieustraat Bladel
Door omstandigheden is de milieustraat Bladel een 
aantal weken telefonisch niet bereikbaar geweest. 
Inmiddels is dat probleem opgelost, maar er is wel 
een nieuw telefoonnummer: 06-11293897. Dat 
nummer is alleen bereikbaar tijdens de 
openingstijden:
• Dinsdag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur;
• Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 22 juni 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Beleidskader Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie 2021-2024
De raad wordt geïnformeerd.

Informatie- en archiefbeheer
Kennis genomen van het actuele verbeterplan. De raad 
wordt geïnformeerd.

Reactie op brief Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant inzake mandaat/machtiging
De reactiebrief wordt verstuurd aan Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant. 

Samenwerking project verduurzaming 
bedrijventerreinen
Als partner deelnemen aan het project 
‘Energietransitie in de Kempen’ van het Kempisch 
Ondernemersplatform. Tekenen van de 
samenwerkingsverklaring. Een bijdrage van € 5.000,- 

wordt toegekend aan deze fase van het project. In 
principe wordt een bijdrage van € 3.750,- toegekend 
aan de volgende fase, mits de eerste fase positief 
verloopt.

Nieuwe Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw mr. C. Jut wordt aangewezen als 
Functionaris Gegevensbescherming. 
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39-2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 29-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
5. Groot asfaltonderhoudwerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Bladel week 23-2021 t/m week 30-2021 KWS Infra Eindhoven
6. Waterleiding vervangen, Carolus Simplexplein en Fons van der Heijdenstraat Netersel week 24-2021 t/m week 30-2021 Hurkmans B.V. voor Brabant Water

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

KEMPEN - Goed leren lezen is een basis-
vaardigheid die je je hele leven nodig hebt 
en gebruikt, óók in deze digitale wereld, 
zéker in deze digitale wereld. Hoe help 
je als ouder je kind op een ontspannen 
manier naar een goede leesvaardigheid? 

Daar gaan we op in tijdens deze interactie-
ve lezing van de Bibliotheek, verzorgd door 
lees-/mediaconsulent Claudi Verhagen. De 
lees-/mediaconsulenten van Bibliotheek 
de Kempen zijn specialisten op het gebied 
van jeugdliteratuur en educatie. Zij werken 
dagelijks met kinderen op basisscholen 
aan leesplezier, leesbevordering en digitale 
geletterdheid. 

We gaan het hebben over de invloed van 
lezen op je brein en op sociale en maat-
schappelijke ontwikkeling en gaan in op de 

link tussen leesplezier en leesvaardigheid 
en hoe sterk deze elkaar beïnvloedt. Ook 
bespreken we hoe je je kind kan onder-
steunen in de zoektocht in de bibliotheek. 
Daarnaast hebben we leuke, praktische 
tips voor de komende zomervakantie. 

Het webinar is op donderdag 15 juli vanaf 
20.00 uur en is gratis bij te wonen vanuit 
huis. Reserveren kan via de agenda op 
www.bibliotheekdekempen.nl. Je ontvangt 
op de dag van het webinar een link in je 
mailbox en een handleiding voor Zoom, 
het platform wat gebruikt wordt voor het 
webinar. 

Ben je nog niet bekend met online bijeen-
komsten? Volg dan online digihulp van 
Bibliotheek de Kempen en krijg uitleg van 
een van onze medewerkers.

‘Hoe help ik mijn kind 
naar leesvaardigheid?’

De complete reconstructie van de Pos-
telsedijk in Reusel is afgerond. Roos 
Groep heeft over ruim 3,5 kilometer een 
nieuwe rijweg en fietspaden aangelegd. 

Het resultaat mag er zijn; mede door de 
goede samenwerking met Dura Vermeer. 
Wethouder Peter van de Noort knipte onder 
toeziend oog van het projectteam het lint 
door. Dit deed hij samen met Peter Roos 
(directeur van Roos Groep) en Roelant 
Veldboer (directeur van Dura Vermeer). De 
Postelsedijk is daarmee klaar voor gebruik. 

Wethouder Peter van de Noort: “Het was 
een groot project voor onze gemeente, met 
een resultaat waar we trots op mogen zijn!” 

Postelsedijk geopend 
en klaar voor gebruik
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT-AMERSFOORT - Het gaat niet 
goed met onze lever. Dat is de conclu-
sie die Stan van de Graaf trekt na jaren 
van studie en onderzoek. Onlangs werd 
hij benoemd tot hoogleraar aan het Am-
sterdam UMC. Dagelijks houdt hij zich 
bezig met de oorzaak en de gevolgen 
van leververvetting bij de mens. Ooit 
hoopt hij de oplossing te vinden maar 
zover is het nog niet. Een kennismaking 
met de man die een groot deel van zijn 
leven in Hapert woonde.

Nieuwsgierig
Tot aan zijn studententijd woonde Stan in 
Hapert. Bijna als vanzelfsprekend ging hij 
na de basisschool naar het Pius X-College,  
waar zijn twee oudere zussen eerder al 
heen gingen. “Ik was zo’n leerling die altijd 
nieuwsgierig is gebleven”, vertelt Stan. “Ik 
wilde het waarom en het hoe weten en mijn 
docenten, zoals mijn scheikundedocent  
Piet van den Hurk, vonden het heerlijk om 
dat uit te leggen. Ik denk dat in die tijd wel 
is vast komen te staan dat ik de scheikun-
dige kant op zou gaan. Het Pius X-College 
was toen ook al een prima school, en ik 
heb er een mooie tijd gehad. Er was nog 
geen tweetalig onderwijs maar er werden 
toch twee talen gesproken, ABN en ANB:  
algemeen beschaafd Nederlands en alge-
meen netjes Brabants. Toch heb ik me in 
mijn latere studie prima kunnen redden in 
het Engels, de taal van de wetenschap.” 

De vrienden die hij op het Pius X maakte, 
ziet Stan nog steeds een paar keer per 
jaar. “Vaker is helaas niet mogelijk met mijn 
drukke baan en verhuizing naar Amers-
foort.”

Wisselwerking
Stan werd toegelaten op de universiteit van 
Nijmegen en raakte al snel geïnteresseerd 
in het biochemische. “Scheikunde is leuk, 
natuurkunde ook maar ik vond het vooral 
boeiend wat er mis kan gaan in het mense-
lijk lichaam. Daar komt een stuk biologie en 
geneeskunde bij, al zie ik eigenlijk nooit pa-
tiënten van dichtbij, alleen een stukje lever 
van hen onder de microscoop. Een groot 
deel van mijn werk speelt zich in het labo-
ratorium af en daar komen geen patiënten. 
Daarom hebben we een paar keer een sa-
menkomst georganiseerd met patiënten en 
onderzoekers. Daar ontstond een mooie 
wisselwerking en wederzijdse interesse.” 

Stan is al een poosje groepsleider van 
het team dat onderzoek doet naar de ver-
vetting van de lever. Omdat hij diep in de  

materie zit, is het lastig in ‘Jip en Janneke- 
taal’ uit te leggen wat hij precies doet. “Ik 
moet ervoor waken dat ik uit enthousiasme 
niet heel ingewikkeld wetenschappelijk ga 
praten, maar goed. Wij richten ons op het 
mechanisme waarmee de lever bepaalde 
stoffen, galzouten, opneemt uit het bloed. 
We denken dat ingrijpen op dit mechanis-
me nuttig kan zijn als bestrijding van be-
paalde leverziekten.”

Dirigent
Het onderzoek richt zich in de eerste plaats 
op vervetting van de lever en bij ziekten 
waarbij de lever als het ware verstopt zit 
en stoffen niet meer van de lever naar de 
galblaas kunnen stromen. “Dit noemen we 
cholestase. Er is een aantal ziektes, zoals 
PSC en PBC waarbij in de lever, door on-
bekende oorzaak de galkanaaltjes ontsto-
ken raken en littekenweefsel ontstaat. De 
lever is niet meer in staat om galzouten 
naar de galblaas te transporteren. En op 
dit transport van stoffen door de lever richt 
ik me voornamelijk en wij denken dat hier 
ook toekomstige oplossingen te vinden zijn 
om ontsteking van de lever ten gevolge van 
leververvetting aan te pakken. De lever is 
eigenlijk een soort dirigent; hij ziet  allerlei 
stoffen vanuit het bloed voorbijstromen en 
bepaalt welke stoffen door mogen en wel-
ke niet. Soms raakt die dirigent in de war 
en wordt het een chaos in het orkest. Er is 
nog een wereld te ontdekken en natuurlijk 
hoop je altijd degene te zijn die de door-
braak heeft en het eerst kan publiceren. 
We weten ook dat we niet de enige onder-
zoeksgroep zijn die zich bezighoudt met 
deze materie.”

Eer
Maar liefst 35% van de mensen in Neder-
land heeft overgewicht en 14% heeft obe-
sitas. “De verwachting is niet dat dit in de 
komende jaren minder gaat worden”, gaat 
Stan verder. “Een aanzienlijk deel van deze 
mensen heeft in meer of mindere mate 
vetophoping in de lever. In de Verenigde 
Staten is leververvetting nu al de nummer 1 
oorzaak om uiteindelijk een levertransplan-
tatie nodig te hebben. Leververvetting kan 
op den duur tot leverontsteking leiden. We 
weten niet precies hoe maar wel dat je dan 
echt een probleem hebt. In de lever be-
vinden zich stoffen die een hormonale en 
een vetoplossende ‘afwasmiddel-achtige’ 
functie hebben. Wij onderzoeken hoe we 
deze stoffen doelgericht in kunnen zetten 
om vervetting van de lever tegen te gaan of 
op te heffen. Als we die code gekraakt heb-
ben, gaat zo’n onderzoek door naar een 
farmaceutisch bedrijf, die met deze kennis 
medicijnen probeert te maken. Zo ver is het 

nog niet hoor; we zijn op celniveau bezig, 
later gaan we over op levers van varkens 
uit slachthuizen en nog later op levers die 
we door een soort hart-longmachine ‘in  
leven’ houden. Voor dat dit concept bij  
patiënten bruikbaar is, gaan nog wel wat 
jaren overheen. De eerste resultaten zijn 
hoopgevend en waarschijnlijk is dat de 
reden dat ik als hoogleraar gevraagd ben. 
Zo’n functie is niet iets waar je een open 
sollicitatie voor stuurt, de medische wereld 
moet iets in je zien. Een enorme eer natuur-
lijk en ook positief voor de continuïteit van 
het onderzoek, wat te vaak toch erg afhan-
kelijk is van fondsen.”

Blijf nieuwsgierig
Dat je cholestase krijgt, daar kun je zelf 
niets aan doen maar leververvetting kan 
ontstaan door een verkeerde leefstijl. 
Preventie is daarom net zo nuttig als ont-
wikkeling van behandelingen. “Preventie 
van overgewicht klinkt simpel maar dat 
is het helemaal niet want het is niet voor 
een maandje of een jaar maar voor je hele  
leven. Vergelijk het met COVID-19, als 
Rutte had gezegd dat we de komende 

vijftig jaar vanaf 18.00 uur binnen hadden 
moeten blijven, was iedereen in opstand 
gekomen. Datzelfde geldt voor ongezond 
eten. Als de overheid zou bepalen dat we 
nooit meer een frietje zouden mogen eten, 
komt iedereen in verzet. Heel logisch maar 
als individu kiezen voor gezonde voeding 
blijkt erg lastig. We moeten daarom als 
hele maatschappij veel meer inzetten op 
preventie, om ervoor te zorgen dat er geen 
overgewicht en leververvetting ontstaat. 
Een wonderpil is er niet en zal er ook nooit 
komen. Daar zoeken wij ook niet naar, wij 
zoeken naar een deel van de oplossing om 
leververvetting en -ontsteking te kunnen 
verhelpen.” 

Dat gezegd hebbende moet Stan weer 
snel door naar het volgende overleg. “We 
komen door corona niet dagelijks in het 
lab, dat is soms lastig want juist tijdens  
gesprekken met je collega’s kom je tot 
nieuwe ideeën en theorieën.” Nog een  
laatste tip voor leerlingen van het Pius 
X-College: “Zorg dat je nieuwsgierig blijft. 
Blijf nieuwe dingen leren en vooral: blijf  
jezelf verbazen.”

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

De lever is als een dirigent
Stan van de Graaf, hoogleraar Amsterdam UMC, leidt onderzoek naar leververvetting

Maar liefst 35% van de mensen in Nederland heeft overgewicht en 14% heeft obesitas. 
Stan: “De verwachting is niet dat dit in de komende jaren minder gaat worden. Een aan-
zienlijk deel van deze mensen heeft in meer of mindere mate vetophoping in de lever. 
In de Verenigde Staten is leververvetting nu al de nummer 1 oorzaak om uiteindelijk een 
levertransplantatie nodig te hebben. Leververvetting kan op den duur tot leverontsteking 
leiden. We weten niet precies hoe maar wel dat je dan echt een probleem hebt.”

ACHTERGROND
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De eerste 17 op de eindstand 
ranglijst mogen een prijs kiezen 
uit onderstaande prijzenkast
  
  1. Huub Spoormans 4890
  2. Mike Vosters 4580
  3. Frans Wijnen 4540
  4. Noortje Tholen 4435
  5. Theo Schilders 4260
  6. Stijn Leijten 4250
  7. Harry Vermeegen 4210
  8. Martijn Kuijs 4195
  9. Fred van Hoof 4185
10. Job Minten 4165
11. Marjon Adams 4160
12. Luuk van Heeswijk 4120
13. Herbert De Krom 4115
14. Roy de Waal 4110
15. Jos Luijten 4090

16. Bas Nijhof 4080
17. Nicole Tenbult 4065

18. Els Lemmens 4055
19. John Poppeliers 4020
20. Heidi Maas 4010
21. Kees van der Heijden 3990
21. F v. Haaren 3990
21. Ans Schilders 3990
24. Pierre van Dooren 3970
25. T van Heeswijk 3965
25. Marit Roefs 3965
25. Riek Bel 3965
28. Maggie van den Boomen 3960
29. Karel van Riet 3955
29. Amy van Es 3955
31. Jan Adams 3945
31. Sven Peijs 3945
33. Desirée Faes Faes 3930
33. Koen Fiers 3930
35. wilbert corsten 3905
36. Sjors Heuveling 3900
36. Jaap Nijssen 3900
36. John Daniëls 3900
39. Frank Rooijackers 3880
40. Rick Beerens 3875
40. Simone Wouters 3875
42. Richard Swaans 3865
43. Jeroen Spooren 3860
44. Rick Kolsters 3855
44. Anouk Lauwers 3855
46. Cindy Tenbült 3850
47. Ruud Over de Vest 3845

47. Yvonne Bierings 3845
49. Harold van Lierop 3840
50. Gertjan Bierens 3820
51.Rene Van Roij 3815
52. Gerben van der Poort 3810
53. Daan Over de Vest 3800
54. Toon Daniels 3790
55. Niek van Gisbergen 3775
56. Elly Dekkers 3770
56. Ad van Huijkelom 3770
56. Wies Spooren 3770
59. Petra van Rooij 3760
59. Irma Waalen 3760
59. Jos Schippers 3760
62. Pim Heijden 3755
62. Roy Smetsers 3755
64. Selino van der Ende 3750
65. Jan van Rooij 3745
66. Maikel van de Wal 3735
67. Jan Hendrikx 3730
68. Mark Adams 3725
68. Iris Wouters 3725
70. Sven Van der heijden 3720
70. Johan Hooijen 3720
70. Ad Spooren 3720
73. Teun Grimbergen 3715
74. Phyllis Legein 3710
75. Patrick Jansen 3705

Kijk voor de actuele en 
volledige stand op

www.pc55-ekpool.nl/ranking

Tussenstand PC55 EK pool per 7 juli

Het mooiste voetbaltoernooi wordt ieder 
jaar in Casteren op Eerste Pinksterdag 
gespeeld: Het Europaclubtoernooi. Deze 
happening vond in 1976 voor het eerst 
plaats. Toen nog op de velden van Hulsel 
en Netersel maar sinds 1980 is Sportpark 
De Smeel in Casteren de vertrouwde 
thuishaven. Jan Bleijs, Piet Tijssen en 
Piet van Gils waren de mannen van het 
eerste uur.

Als speler deed ik aanvankelijk ieder jaar 
mee om na het voetbalseizoen nog één 
keer te vlammen en te laten zien wie 
de beste (café)ploeg van de Brabantse 
én Belgische Kempen was. Die strijd 
is er nu nog steeds. Eerst speelde ik 
voor Café Den Bels, later voor Marco’s 
Dreamteam. Meestal als linksbuiten 
maar ik heb ook ooit gekeept en kreeg 
toen zes doelpunten om mijn oren, die 
er van alle kanten invlogen. Bleken van 
een superspits te zijn, die in ‘de Belgi-
sche eredivisie’ speelde en daar die zon-
dag ook een belangrijke match moest 
sjotte, maar het Europaclubtoernooi nóg 
belangrijker vond. Zó populair was dat 
toernooi. Vroeger werd er nog op Eerste 
Pinksterdag (voorrondes) én Tweede 
Pinksterdag (fi nales) gespeeld. In 2003 
werd er gekozen voor een nieuwe opzet: 
7 tegen 7, half veld, drie corners pienan-
tie, geen buitenspel, maar vooral: ook 
damesteams erbij! Was een geweldige 
zet, de tent zit dan na afl oop barstens-
vol, diskjockey, polonaise, volle glazen, 
jongens en meiden, en Tweede Pinkster-
dag allemaal lekker uitslapen…

Een Belgische vriend van mij, Leo, in-
middels rond de zestig, was ook een 

trouwe speler op dit toernooi. Als klein 
manneke mocht hij meespelen met F.C. 
Unitas en tussen de matchen door zat 
hij in een auto zijn huiswerk te maken 
en te studeren. Maar hij was erbij, ook 
later doorgegroeid overigens als belang-
rijke pion in Marco’s Dreamteam. Nu we 
het toch over de Belgen hebben. Voor 
hun wel jammer dat ze uitgeschakeld 
zijn op het EK. Maar wel beetje zielig 
hé, de reactie van die keeper: ‘Wij zijn 
tenminste door, de Ollanders liggen er 
al uit hé..’ Calimerogedrag is de Belgen 
niet vreemd. Video van Dries Mertens op 
internet gezien? Die is, zo mogelijk, nog 
kinderachtiger dan de documentaire van 
Depay…

Nóg mooier was voor mij het Europa-
clubtoernooi in de functie van bar-
keeper. Ik heb wat bestellingen mogen 
verwerken. ‘Ne lange mee korst’ was 
de mooiste. Bleek een broodje frikandel 
te zijn. Plat waterke deed het ook goed, 
net als ne crème glâcé (ijsco). Na de 
fi nale heb ik ooit, samen met vriend 
Johnny, de tap aangezet en een vat bier 
zonder de kraan te onderbreken in één 
ruk leeggetapt. Amai, amai, amai. Ook 
herinner ik me ‘de Zjef’ van de Belgische 
Zandcrossers nog. Hij mopperde altijd 
over ‘die kleine colaglaasjes als pinten 
in Olland’. Ik ben toen op een gegeven 
moment naar huis gefi etst om een groot 
bierglas van 1 liter te gaan halen. Had ik 
ooit ergens op de kop getikt. Toen Zjef 
even later bij mij weer aan de bar zat en 
- uiteraard - een pintje bestelde, tapte ik 
dat grote glas met een heerlijke Hollandse 
schuimende goudgele rakker helemaal 
vol voor hem. Tot over de rand. Hij keek 
zijn ogen uit. Sindsdien zijn Zjef en ik 
vrienden voor het leven…

Eén anekdote nog over dit schitterende 
toernooi, waar ook de hamburgers en 
spek rijkelijk vloeien. Slinger bestelt 
één broodje frikandel. Achter hem staat 
Corné die hem onderbreekt en zegt: 
‘twee broodjes frikandel’. Slinger kijkt 
verbolgen om en past zijn bestelling 
meteen aan: ‘drie broodjes frikandel!’’ 

Koning Voetbal

‘Ne lange 
 mee korst’

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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          SCHEERT U NIET FIJN?
               WIJ KIJKEN UW SCHEERAPPARAAT NA!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Groot assortiment 
scheerapparaten van 

Philips en Braun

          SCHEERT U NIET FIJN?
               WIJ KIJKEN UW SCHEERAPPARAAT NA!!

Wij leveren vrijwel elk type scheerblad/-kop!

Vanaf 
€42,90

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2

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

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

BLADEL - Bij vv Bladella  
zijn we enorm trots op 
ons grote leger aan vrij-
willigers! De mannen 
en vrouwen die elke 
week weer hun handen 
uit de mouwen steken 
om te zorgen dat ‘op de 

club’ alles goed verloopt. Daarom vindt 
onze jeugdafdeling het erg belangrijk 
om hier elk jaar bij stil te staan en onze 
waardering te tonen voor deze grote 
groep in het algemeen en één persoon 
in het bijzonder.
 
Bij zijn afscheid als jeugdcoördinator 
schonk Jacques Lammers de jeugdafdeling 
van Bladella een bokaal. Sindsdien reiken 
we deze jaarlijks uit aan de persoon, die zich 
niet alleen al jaren belangeloos voor Bladella 
inzet, maar dat ook op een manier doet die 
heel goed past bij de cultuur van onze club. 
Een aantal kernwoorden: ‘gedreven’, ‘posi-
tief’, ‘de zaakjes altijd goed op orde hebben’ 
en ‘altijd beschikbaar om nog net dat stapje 
extra te zetten’. Termen die heel erg van toe-
passing zijn op Pieter Abrahams!
 
Sinds de start van zijn jongste zoon bij 
Bladella, alweer een flink aantal jaren ge-
leden, is Pieter al actief als trainer/coach. 
In zijn beginjaren vormde hij een nu al  

legendarisch trainersduo met Adrie Hos-
kens en smeedden zij een team, waarvoor 
zelfs PSV F1 toendertijd vreesde. Maar Pie-
ter heeft daarna ook verschillende teams 
nog getraind, uiteenlopend van de F’jes, 
E’tjes, de JO12/JO13. Sinds alweer een 
paar jaar traint hij de JO17. Daarnaast is 
Pieter actief bij tal van andere activiteiten: 
hij heeft geholpen in de onderbouwcom-
missie; is een tijdlang de drijvende kracht 
geweest achter de voetbaldriedaagse in de 
meivakantie; hij was actief op tal van toer-
nooien en is op dit moment lid van het au-
teursteam, dat op dagelijkse basis EK co-
lumns schrijft op de website van Bladella. 

Ook bij de bijeenkomsten van ons trainers-
kader is Pieter altijd aanwezig en heeft hij 
een zeer actieve inbreng die door alle leden  
erg gewaardeerd wordt. Bij de KNVB- 
cursus Juniorentrainer, die we naar de 
Smagtenbocht hebben gehaald, was Pie-
ter één van de eersten die zich aanmeldde. 
Ook dat tekent zijn ‘drive’ om zich verder te 
kunnen ontwikkelen als trainer/coach.
 
Kortom, Pieter is een gedreven en posi-
tieve persoonlijkheid en het is daarom dat 
hij de Jacques Lammers wisseltrofee voor 
Jeugdleider van het Jaar méér dan verdient. 
Bladella hoopt uiteraard dat Pieter nog vele 
jaren actief op de Smagtenbocht zal blijven!

Pieter Abrahams 
Jeugdleider van het Jaar 
bij vv Bladella
Uitreiking Jacques Lammers wisseltrofee

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 7

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

2 3 6 3 9
6 1 5 9 6

9 5 4 7 5 3
8 1 7 3 8

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

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

3 4 5 8
3 1

4 1 8
9 5

9 6 7 3
4 2 9 1 8 5 7

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

2 4 9 6 5
1 7 8 3 6 2

2 4 7 5 9
2 1 9 3 7

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 27

If one is lucky enough and can accurately define all three of these
param

eters, task, tim
e, and resources, then w

hat one deals w
ith is not the

realm
 of R&

D
.

9 7 4
3 2

1 8 5 2
4 2

6 4
9 5

8 9 3 2
1 5

3 5 7
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 27

"Abstract art is a product of the untalented, sold by the unprincipled to the utterly bew
ildered."

-- Al C
app

1 3 2
7 5 6

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

8 9 2 1 3
5 9 1
1 3 9

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AÄRON
ANNONCE

BALEN
BARET

BEDROEFD
BEVEL
BLIND
BOZIG
CRASH

DEURBEL
FIBER

GEHURKT
GLASAALTJE

GNOOM

GROOT
HYPOTHEEK

IMMENS
INZITTENDE

KADET
KAKIHEMD

KAPEL
KASGROENTE

KLAAR
KLEEDHOK

MANOMETER
MEDEWERKER

MIDDEN
MOTIE

NEUSWARMER
OEHOE

ONGEREPT
POLLEN

RENEGAAT
SFINX

SIERGEWAS
SPADE

SPILZIEK
STORM

TAALLES
TOEPASBAAR

TRITS
ZEEROB

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Marjon van den Assum uit Hapert

met de oplossing: 
‘Dat is duidelijke taal’

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

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

Thema: Taal - Oplossing: DAT IS DUIDELIJKE TAAL - Antwoorden: A: Medewerker   B: Spraakgebrek   C: Ondertekend  D: Uit-
roepteken   E: Kersvers   F: Body language  G: Leespauze   H: Koffi e  I: Mandarijn  J: Zeggen en schrijven  K: Aanhalingsteken   
L: Bijdetijds  M: Boekenkist   N: Dat is een waar woord  O: Notabele   P: Spraakwaterval   Q: Sesam   R: Een gesloten boek

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Zwemmen!Zwemmen!
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Ben jij leerling van onze school?
Dàn heb je geluk!

Vier de start van de vakantie met een gratis ijsje
(hou je brievenbus in de gaten).

Geniet ervan en we zien je in september graag terug!

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Vorig jaar stond in deze krant 
een artikel over Henk en Margrit van de 
Ven die wandelden voor het goede doel. 
Niet gewoon een blokje om maar serieuze 
afstanden. Het wandelvirus heeft hen niet 
meer losgelaten en daarom hebben ze nu 
het plan opgevat om een Wandelweek in 
Hapert te organiseren. Van 20-23 juli kun 
je 3-6-10-40 kilometer wandelen en ook 
hieraan is een goed doel gekoppeld.

Ontspanning
Vorig jaar namen Henk en Margrit deel aan 
de alternatieve Alpentocht, met als doel 
geld op te halen voor de Cliniclowns. Het 
motto van die tocht was: Wandelen voor 
een glimlach. Henk: “Omdat toen het doel 
was om zoveel mogelijk hoogtemeters te 
maken, zijn we in Limburg gaan wandelen. 

Prachtige omgeving en lekker uitdagend om 
bergop en bergaf te lopen. Wandelen is pure 
ontspanning: je ziet mooie natuur en als 
vanzelf loopt je hoofd helemaal leeg. Glim-
lachen gaat dan vanzelf, maar we beseffen 
dat dit geluk niet voor iedereen is wegge-
legd en dat lachen niet altijd zo vanzelfspre-
kend is; vandaar dat we ons inzetten voor 
Cliniclowns.” Margrit denkt dat meer men-
sen de ontspanning van het wandelen er-
varen: “Kijk maar eens om je heen hoeveel 
er tegenwoordig gewandeld wordt. Zeker 
door corona zijn steeds meer mensen het 
gaan doen; logisch want het was één van de 
sporten die je wél kon ondernemen.”

We gaan ervoor
Omdat vorig jaar de Nijmeegse vierdaagse 
niet door kon gaan, werden er op tal van 
plekken in het land alternatieve vierdaag-
sen georganiseerd. Henk: “Eén daarvan 
vertrok vanuit ’t Huukske in Hapert en ja, 
daar deden wij aan mee. Dat bracht ons 
op het idee om zelf een wandelevenement 
te gaan organiseren. We liepen al wat lan-
ger met dat plan rond maar vorig jaar werd 
het ineens concreet. De omgeving hier is 
prachtig, er liggen al mooie routes waar je 
gebruik van kunt maken en een vertrek en 
finish hadden we. Toch heeft het nog even 
geduurd omdat we vanwege de maat-
regelen niet echt door konden pakken.” 
Toen een paar weken geleden de versoe-
pelingen werden aangekondigd, was het 
duidelijk: “We gaan ervoor”, stelt Margrit. 
“We hebben in korte tijd alles geregeld en 
routes in elkaar gezet. De meeste hebben 
we zelf gelopen en een aantal gefietst. Met 
Peter Maas van ’t Huukske maakten we af-
spraken en toen was alles rond.”

Afstanden
Deelnemers hebben de keuze uit vier 
verschillende afstanden. “De kortste is 3 
kilometer”, vertelt Margrit. “Dat is eigen-
lijk steeds een ander rondje door Hapert. 

Vooral geschikt voor gezinnen met kleine 
kinderen, die toch lekker bezig willen zijn. 
Ook zijn er routes van 6, 10 en 40 kilome-
ter. Je mag helemaal zelf weten of je elke 
dag loopt, elke dag dezelfde afstand loopt 
of iedere dag een andere. Misschien heb 
je weinig tijd en maar één vrije dag waarop 
je een hele dag kunt wandelen; alles mag 
wat ons betreft. Zelfs wandelingen aan el-
kaar koppelen voor iets meer uitdaging in 
afstand.” Aan elke afstand is een inschrijf-
bedrag gekoppeld. Henk: “Je betaalt per 
persoon per dag en per afstand. Voor dat 
bedrag krijg je een consumptie bij terug-
komst en doneren wij een bedrag aan de 
Cliniclowns. Natuurlijk staan er ook bussen 
voor extra donaties aan het goede doel dus 
iets meer geven, mag altijd.”

Pionieren
Margrit en Henk hebben geen idee of er 
veel deelnemers zullen zijn. “Het eerste 
jaar wordt pionieren voor ons”, vertellen ze 
verder. “We moeten ook ondervinden of de 
afstanden aanslaan en of er animo is voor 
méér dagen. We hebben het bewust Wan-
delweek genoemd, zodat er ruimte is voor 
uitbreiding. Dit jaar gebruiken we om goed 
te luisteren naar de deelnemers en te erva-
ren hoe het allemaal loopt.” De routes zijn 
elke dag anders, met enige overlap in de 
afstanden. “We gebruiken de vier windrich-
tingen en zo zie je elke dag een ander stuk 
van de Hapertse omgeving en kom je op 

plekken waar je misschien nog nooit eerder 
kwam.”

Loterij
Iedere deelnemer krijgt bij de finish een lot, 
waarmee leuke prijzen te winnen zijn op de 
laatste dag van de Wandelweek. “Doe je 
vier dagen mee, heb je dus vier kansen”, 
legt Henk uit. “Het is ook mogelijk om meer 
loten bij te kopen, voor meer kans. Prachtig 
om te zien dat lokale ondernemers ons doel 
ook steunen en een steentje bijdragen. Ui-
teraard gaat het geld van de lotenverkoop in 
zijn totaliteit naar de Cliniclowns.”

Het is mogelijk – zelfs gewenst – om vooraf 
in te schrijven via de website. “Voor ons is 
het prettig als we een inschatting kunnen 
maken van het aantal deelnemers”, legt 
Margrit uit. “Maar natuurlijk kun je ook nog 
meedoen als je op de dag zelf inschrijft. We 
hopen heel veel deelnemers te mogen ver-
welkomen tijdens de Wandelweek van 20-
23 juli in Hapert.” Meer info en inschrijven: 

www.wandelenhapert.nl

Afstand Kosten Vertrektijd  
  3 kilometer gratis 17.00-19.00 uur
  6 kilometer € 3,00 17.00-19.00 uur
10 kilometer € 4,00 17.00-19.00 uur
40 kilometer € 9,00 08.00-10.00 uur

Wandelen 
voor een glimlach
Van 20-23 juli Wandelweek in Hapert; 
3-6-10-40 kilometer

Deelnemers hebben de keuze uit vier verschillende afstanden. “De kortste is 3 kilo-
meter”, vertelt Margrit. “Dat is eigenlijk steeds een ander rondje door Hapert. Vooral 
geschikt voor gezinnen met kleine kinderen, die toch lekker bezig willen zijn. Ook zijn 
er routes van 6, 10 en 40 kilometer. Je mag helemaal zelf weten of je elke dag loopt, 
elke dag dezelfde afstand loopt of iedere dag een andere.”

IN ACTIE

Henk en Margrit van de Ven
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Programma 60 jaar muziek in de Kempen

18 juli
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 18 juli een lezing over 
volksmuziek 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:

25 juli
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 25 juli een presentatie 
over de disco in de jaren ’80 door Wil 
Wouters alias Wilky Way.

Het museum is geopend vanaf 13.00 
uur, er is gelegenheid de expositie te 
bekijken; om 14.00 uur start de pre-
sentatie. 

Meer info treft u aan op de website:

www.achtzaligheden.nl

Een duim omhoog voor degenen die op het kerkhof 
in Hapert zoveel onkruid tussen de paden heeft uitge-
haald. Wat een karwei, gelukkig weer een beetje netter. 
Dank je wel!         

Een bezoekster

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

Mijn duim gaat omhoog voor Anita, Carol, Janneke, 
Maaike en de anderen voor hun super, hartelijke zorg 
en steun na mijn heupoperatie. Jullie waren top, merci!

Anneke

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

Een hele dikke duim omhoog voor de Hulselse vrijwilligers die het kerkhof piekfi jn onder-
houden. Het ziet er zeer netjes uit.

De achterburen

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... een bergwandelaar 
in de Andes een 

bijzondere vondst deed? 
Hij vond de portemonnee 
van een rugbyspeler die 
in 1972 met zijn team was 
neergestort in de Andes. 

16 mensen overleefden 
de vliegramp, onder meer 
door zich in leven te 

houden met hun overleden 
kameraden. De eigenaar 
van de portemonnee bleek 
tot de overlevenden te 
horen en kreeg hem meer 

dan 30 jaar later 
weer terug.

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

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

Aanmelden kan via: www.ambrosius.boerenkamp.com

REGIO - Ook dit jaar kunnen de FNV-le-
den weer hun belastingaangifte laten 
verzorgen door de FNV Belastinghulp. 
Zij worden gratis geholpen bij het ver-
zorgen van hun aangifte inkomstenbe-
lasting. Het doen van aangifte is voor 
vele mensen een probleem, want de 
belastingbepalingen veranderen voort-
durend.  

Afspraak
De FNV  leden die van deze service gebruik 
willen maken, worden verzocht zo spoedig 
mogelijk een afspraak te maken. Bijvoor-
keur via internet op het volgende adres: 
https://www.afspraakmakenfnv.nl. 

Als u niet beschikt over internet of een 
e-mailadres, kunt u telefonisch een af-
spraak maken. (Houdt uw lidmaatschaps-
kaartje bij de hand.)

Contact en informatie
T. van Dongen, Hoogemierdeseweg 29, 
Lage Mierde, tel. 013-5091917 (na 18.30 
uur) en B. de Bresser, Planetenlaan 32, 
Hapert, tel. 0497-384253 (na 18.30 uur).

FNV 
Belastinghulp
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MEE De Meent Groep biedt Informele  
Ondersteuning op maat en is op zoek naar:

Mountainbiker of motorrijder voor Mark 
Mark is 47 jaar en hij woont in Eersel. Door 
zijn autisme vindt hij het niet fijn om zich in 
grote groepen of drukte te mengen. Hij zou 
graag één keer per week met iemand iets 
willen ondernemen. 

Het liefst wil hij gaan mountainbiken en 
motorrijden want dat zijn zijn grote hob-
by’s. Hij vindt het moeilijk om zichzelf te 
motiveren. Maar… als hij eenmaal onder-
weg is geniet hij ontzettend!

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

Vrijwilliger die erop uit wil gaan met Fass
Fass is een gevoelige, rustige jongen van 
26 jaar uit Eersel. Hij zou het ontzettend 
leuk vinden om met een vrijwilliger iets te 
ondernemen of gewoon het sociaal con-
tact aan te gaan. 

Fass houdt er bijvoorbeeld van om samen 
ergens te lunchen, over van alles te kletsen 
of naar een museum of bioscoop te gaan. 
Door zijn autisme vindt hij duidelijkheid 
vooraf prettig.

Spreekt een van bovenstaande vacatures 
je aan, neem dan contact op met MEE,  
Katrien de Beijer, 040-2140404 of e-mail 
naar meedoen@meedemeentgroep.nl

* * * * *
Meer informatie over deze en 
andere vrijwilligersvacatures: 

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Harrie Lauwers is super opa geworden van zijn tiende achterkleinkind. Deze keer 
een jongetje en dat maakt 4 generaties Lauwers (in Reusel ook bekend als ‘van d’n  
Wieper’). Bijzonder is dat ze alle 4 in Reusel wonen en dit al het tiende achterkleinkind 
is en nu de eerste naamhouder.

4 Generaties4 Generaties

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 31 juli 2021.

ACTIE
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Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

========================

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

TOP SHOP

Meeltjes

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.

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

Zondag 11 juli vlooienmarkt
Kastelenplein, Eindhoven. 10.00-16.00 uur. 
Gratis entree. Info: 06-20299824.
www.timmermansevenementen.nl

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

Originele kolenkit € 5,-. Tel. 0497-681636.

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

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

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

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

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

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

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

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.

3-pers. beige tunneltent € 20,-. Witte parasol 
€ 20,-. Windscherm € 10,-. Hangmat € 10,-. 
Lavalamp € 10,-. Saeco koffiezetapp. € 10,- 
en allerlei. Tel. 0497-384961.

Een tweedehands fiets?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

Originele Roundup. Tel. 06-58765960.

Kinder-wandelwagen combi Quinny, compleet, 
in nette staat, € 45,-. Tel. 06-22441533.

2 paar verstelbare nordic walking-stokken Leki. 
Z.g.a.n. € 50,- per set. Tel. 06-10359056.

Set caravanspiegels voor op de autodeuren,
€ 25,-. Tel. 06-10359056.

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

Eethoek met 6 stoelen, tafel 2,20 x 0,90 m. 
€ 100,-. Tel. 0497-382233.

Aanhanger, 1 as, 197x105, 2 jaar geleden 
2 nieuwe banden opgelegd. Tel. 06-29014825.

24 nette patioblokken, in één koop. € 60,-.
Tel. 06-23176418.

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

Aluminium uitschuifladder, 2xx14veports, met 
extra brede voet. Vr.pr. € 75-. Tel. 643111. 

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: Meerijder, geen chauffeur, m/v, 
die (misschien) gratis ± 10 dagen mee naar 
Roemenië wil. Tel. 0497-387197.

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.

GEVONDEN: Klein knuffelleeuwtje op de Hoef 
in Bladel. Tel. 06-13134028.

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.

Op 23 juli, laatste schooldag, is er een 
overgangsritueel voor alle kinderen uit groep 
8, waarbij we over vuur springen. In Bladel 
bij Blokhut de Piramide, kosten zijn € 12,50 
p.p. Meer info en aanmelden: Contact@
transvuurmatie.nl of bel Annet 06-46253451.

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 AF TE HALEN: 2 pers. bruine leren 
bank, z.g.a.n. Vaste kussens. Tel. 0497-384598.

GRATIS AF TE HALEN: Diverse matrassen, 
90x200 cm. Tel. 0497-643551.

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

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

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

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

Gratis meeltje
Het is tot 20 woorden gratis!
Opgeven via www.pc55.nl.

 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).

GEVONDEN

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 
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROËN BERLINGO 1.9D BLAUW 2004 POA 
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI BLAUW 2002 POA
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7150,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 POA
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 3950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1400,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
SEAT AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1950,00  
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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

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

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
We hebben voor de eerste keer weer koffi  e 
gedronken na de Mis, in de pastorietuin. 
Dankzij de inspanningen van de tuinploeg 
ligt alles er oogstrelend bij. Iedereen was 
blij, behalve de vissen in de vijver. Die zijn 
erg schuw geworden. Waarschijnlijk door 
een reiger die ik een paar keer betrapt 
heb. Het zij zo. Een nieuwe aanwinst voor 
de tuin is een Mariabeeldje dat ik van een 
parochiaan gekregen heb. Het staat op 
een sokkeltje tegen een naaldboom, op 
de plaats waar een dooie tak gehangen 
heeft. Dat is wel een goed beeld voor ons 
leven. In de gaten van ons leven (mensen 
of dingen die we missen) kunnen we iets 
moois aanbrengen. Daarmee verdwijnt 
een gat niet, maar krijgt het een hoopvol 
perspectief. Iets waardoor we ons 
gedragen voelen. Schuin tegenover het 
Mariabeeldje staat nog altijd Sint Jozef, op 
het terras. Zo kan dit bijzondere echtpaar 
weer een keer naar elkaar knipogen en 
babbelen over de steun die ze aan paro-
chianen zullen geven.

Pastoor Schilder

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 H. Petrus’ Banden 
                 Eerste Communieviering (inhaal)

Maandag 12 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Overleden ouders Aarts-Jansen en hun 
  zoon Adrianus en dochter Frieda (f)

Dinsdag 13 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Camillus de Lellis
Woensdag 14 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Zaal, Bijbeluurtje

H. Bonaventura
Donderdag 15 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

O.L. Vrouw van de Berg Karmel
Vrijdag 16 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 17 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

16e Zondag door het Jaar
Zondag 18 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, doopviering Maud te Kaat 
                en Vaya Borrenbergs

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 17 en 18 juli)

Bladel zaterdag:
- Voor een zieke

Bladel zondag:
- Nellie Cornelia Catharina 
  van Vugt-Karremans
- Overleden ouders Jan en 
  Sien de Beijer-Manders (f)
- Piet van Avendonk (vw. sterfdag  
  nms. Jo, kinderen en kleinkinderen)
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, 
  Koosje en Doortje (nms. Annelies 
  en Sandra)
- Piet Veron

Casteren:
- Niek van Hesteren
- Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes

Hapert:
- Kees Vosters en 
  An Vosters-Crooymans (f)

Hoogeloon:
- Maria Rieter (f)
- Frans en Johanna Lemmens-Lepelaars 
  en overleden familieleden

Netersel:
- Petrus Josephus van den Hout, 
  zijn echtgenote, kinderen 
  en kleinkinderen
- Jan ven de Huijgevoort

Mededeling:
-  Zondag 25 juli is de feestdag van de 

H. Apostel Jacobus, die in Compostella 
vereerd wordt. Mensen die de ‘camino’ 
hebben afgelegd en geïnteresseerden zijn 
welkom in de pastorietuin na de Mis van 
11.00 uur in Bladel. Het is leuk als men-
sen een foto of voorwerp meebrengen 
om hun verhaal toe te lichten. We sluiten 
af met een toost op ‘San Yago’.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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
11.30 uur: autozegening

Maandag 12 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 13 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 14 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters (vw. verjaardag)
- Lies van Gorp-van Ham

Donderdag 15 juli
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- War Janssen en Nellie Janssen-Heesters

Vrijdag 16 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Henk van Loon
- Jaargetijde Piet van Limpt

- Gerrit Sanders en 
  Miet Sanders-van den Borne

16e Zondag door het Jaar
Zaterdag 17 juli
17.30 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters
- Peter, Lies en Jan Blankers
- Mien van de Sterren-Verhagen

Zondag 18 juli
09.30 uur: Eucharistieviering
- Annie Jansen
- Maria van Gisbergen-van de Borne
- Lies van Gool-van Gompel
- Jaargetijde Jan Castelijns
- Jaargetijde Harrie van Gompel
- Maria Lavrijsen-Maas en Wim Lavrijsen
- Overleden familieleden 
  Verhagen-van Gompel
- Toon Vissers
13.00 uur: doopviering Jens Paridaans

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Denk eraan dat het houdbaar is. 
Brood liever niet want we kunnen maar 
eenmaal per week naar de Voedsel-
bank. Alvast hartelijk dank!

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

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

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

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

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

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

Zondag 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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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Maandag: 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  09.30 uur-11.00 uur: projectgroep Kloostertuin 
   13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

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

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

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/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  e drinken/praatje maken 

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

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

12 JULI

T/M

VRIJDAG 

16 JULI

KEMPEN - Sinds kort maakt 
ook VluchtelingenWerk Reu-
sel deel uit van het taalnet-
werk van DigiTaalhuis De 
Kempen. In Nederland heb-
ben 2,5 miljoen volwassenen 
moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen. Hierdoor lo-

pen zij regelmatig tegen problemen aan 
op het gebied van geld, werk, gezond-
heid en gezinsleven. 

In regio de Kempen betreft dit ruim 9.000 
volwassenen. In 2017 hebben gemeen-
ten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden het convenant ‘Versterking Basis-
vaardigheden Kempengemeenten’ onderte-
kend. Nu is ook VluchtelingenWerk Reusel 
toegetreden als partner bij dit netwerk dat 
steeds meer laaggeletterden bereikt en 
helpt.

De vrijwilligers en professionele beroeps-
krachten van VluchtelingenWerk begelei-
den vluchtelingen in Reusel-De Mierden. 
Zij bieden hen juridische ondersteuning en 
begeleiding bij huisvesting, integratie, taal 
en werk. Daarnaast geven zij voorlichting 
en gastlessen over vluchtelingen.

Het DigiTaalhuis
Het DigiTaalhuis is een initiatief van de loka-
le gemeente, Welzijn de Kempen, Stichting 
Lezen & Schrijven, Ster College en Biblio-
theek De Kempen. Samen zetten zij zich in 
om laaggeletterdheid te bestrijden. In 2017 
opende het eerste DigiTaalhuis in Bergeijk, 
in 2020 volgden het DigiTaalhuis Bladel en 
Reusel-De Mierden. Ook de gemeente Eer-
sel is aangesloten en opent offi  cieel in sep-
tember dit jaar. Sinds de oprichting sloten 
er al verschillende nieuwe partners aan. 

Alle hulp is welkom
Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieu-
we partners om het netwerk te vergroten 
en naar enthousiaste vrijwilligers die an-
deren willen helpen. Hiervoor kan men 
contact opnemen met Macha Mathijssen, 
coördinator DigiTaalhuis Bergeijk, Bladel, 
Eersel en Reusel-De Mierden, telefoon: 06-
33590936 of per e-mail via: m.mathijssen@
bibliotheekdekempen.nl Wil je zelf aan 
de slag met taal, rekenen en schrijven of 
ken je iemand in je omgeving die hulp kan 
gebruiken? Kijk dan op https://www.face-
book.com/DigiTaalhuis of de website: 

www.digitaalhuisdekempen.nl

VluchtelingenWerk Reusel 
nu ook partner van 
DigiTaalhuis De Kempen

Mw. A. Schellens en mw. W. Smolders ondertekenen het aanvullend convenant

Daar gaan ze, jullie kind naar het 
voortgezet onderwijs. Op 24 en 30 juni 
vond hierover een super leuke én leer-
zame online ouderavond plaats. Heb je 
die gemist? Je kunt ‘m nog tot en met 
31 juli terugkijken via de website 
www.kempenbranie.nl. 

Het schooljaar is bijna voorbij en je kind 
gaat na de vakantie naar het voortgezet 
onderwijs. Superleuk, maar ook spannend. 
Er breekt een nieuwe fase aan voor je kind 
en voor jou als ouder. Wat gaat er de ko-
mende jaren allemaal veranderen? Wordt je 
kind een echte puber of is ‘ie het al? Hoe 
kun je daar als ouder mee omgaan? Wat 
werkt er wel, wat niet en waarom? Tijdens 
deze online ouderavond kregen kijkers 

informatie over o.a. het puberbrein, sociale 
media, experimenteren en groepsdruk. 
Interessant en ook leuk.

Acteurs van Helder Theater namen de kij-
kers mee in de wereld van pubers en ou-
ders in situaties die mogelijk kunnen gaan 
komen. Sprekers waren Julia Hiddink van 
GGD Brabant-Zuidoost en Floris Brocaar 
van Novadic-Kentron. Daarnaast vertel-
de jeugdcoach Daniel Swinkels over op-
groeien en vrijetijdsbesteding in Bladel en 
Reusel-De Mierden.

Ouderavond gemist? 
Kijk ‘m terug!
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Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Verse
worst

Kippen
vleugeltjes

Kippen 
worstjes

KophaasKant en klare 
hachee

KophaasKophaasKophaas

500 gram € 4,50
Kippen Kippen 

500 gram € 2,99
Kant en klare Kant en klare 

100 gram € 1,19

hacheehachee

Gebraden fricandeau

Schwarzwälder schinken

100 gram € 1,75
Gebraden fricandeau

Schwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinken

Gebraden fricandeau
100 gram € 1,99

Schwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinkenSchwarzwälder schinken

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 12 JULI T/M ZATERDAG 17 JULI

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

                                                      

100 gram100 gram € 1,19€ 1,19€ 1,19€ 1,19

Mager 
hachee vlees

H�RLIJKE 

 Kant en klare 
lasagne in diverse 
s�rten. Nog even 
thuis in de oven en 

dan genieten.

DIVERSE S�RTEN

 Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare  Kant en klare 
lasagne in diverse lasagne in diverse lasagne in diverse lasagne in diverse 
s�rten. Nog even 
lasagne in diverse 
s�rten. Nog even 
lasagne in diverse 

thuis in de oven en thuis in de oven en 
s�rten. Nog even 
thuis in de oven en 
s�rten. Nog even 

dan genieten.

Nectarines zijn 
h�rlijke zomerse 
vruchten. Le�er 
als tu�end�rtje 
of d�r de kwark!
NU EXTRA V�RDELIG

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

vleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjes
500 gram500 gram € 2,99€ 2,99€ 2,99€ 2,99

worstjesworstjes
4+1

GRATIS Een ger�kte 
rauwe varkensham 

uit Duitsland. 
Le�er op br�d of 

bij de bo�el.

SCHWARZWÄLDER

DIVERSE S�RTEN
lasagne!

H�RLIJKE 
nectarines!

SCHWARZWÄLDER
schinken!

bij de bo�el.
NU EXTRA V�RDELIG

TW�DE V�R DE HEFLT

worstworstworst

500 gram500 gram500 gram € 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50

Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn Nectarines zijn 

100 gram € 1,39

KophaasKophaasKophaas
Naturel/Gemarineerd

500 gram € 5,99


