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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Er is een mooie samenwer-
king aanstaande tussen Bibliotheek de 
Kempen en het Pius X-College. Vanaf 
komend schooljaar zal op het praktijk-
onderwijs en het vmbo de Bibliotheek 
op School sterk worden uitgebreid.  
De inzet is om het lezen te promoten, 
leesplezier te vergroten en digitale vaar-
digheden/geletterdheid in te zetten. 
Claudi Verhagen vanuit Bibliotheek de 
Kempen en Joke Hermans vanuit het 
Pius X-College slaan de handen ineen 
om een succes te maken van de nieuwe 
Bibliotheek op School. Ze hebben daar 
nog wel hulp bij nodig.

Leesplezier
Claudi is lees-/mediaconsulent primair en 
voortgezet onderwijs van Bibliotheek de 
Kempen. Haar doel is het om kinderen aan 
het lezen te krijgen en te houden. “Dat doe 
ik al een poosje op een aantal basisscholen 
en dat bevalt heel goed”, vertelt ze enthou-
siast. “De meeste kinderen vinden lezen 
leuk en worden graag voorgelezen. Vooral 
op het gebied van begrijpend en technisch 
lezen is de laatste jaren - ook door corona -   
een achterstand ontstaan. Eén van mijn 
taken is om die achterstanden te helpen 
wegwerken door het uitvoeren van lees-
projecten met onder andere als doel meer 
plezier in lezen te laten ervaren. Ik ben  
ervan overtuigd dat er voor elk kind een 

geschikt boek is. Hierbij werken we ook 
met ‘Dr. Leesplezier’ waarbij kinderen met 
leesachterstand net wat extra aandacht 
krijgen in kleine groepjes. We sporen hen 
aan méér te gaan lezen en ze te laten erva-
ren dat lezen leuker wordt naarmate ze het 
beter kunnen en meer oefenen.”

Lesprogramma
Naar aanleiding van het succes op het 
primair onderwijs met de Bibliotheek op 
School, wordt nu de stap gezet naar het 
voortgezet onderwijs. Claudi: “We waren 
natuurlijk al in contact met het Pius X- 
College maar de samenwerking wordt 

lees verder op pagina 3

Wij helpen u en uW kind! 
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Pius X-College zoekt 
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Naar aanleiding van het succes op het primair onderwijs met de Bibliotheek op School, wordt nu de stap gezet naar het voortgezet on-
derwijs. Wat Joke en Claudia niet alleen kunnen is het bemannen van de Bibliotheek op School. “Daar hebben we een aantal vrijwilligers 
voor nodig”, doet Claudi een oproep. “Iedereen die ‘iets’ met lezen en de doelgroep heeft, nodig ik uit om dat aan mij te laten weten.”
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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

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

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

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

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

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

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

Lekker in beweging 
bij Tennisclub Twisselt

KEMPEN - Geld inzamelen voor Leer-
geld met een sport die nog niemand 
kent? Dat lijkt een onbegaanbare weg, 
maar niet voor Leroy Meurs. Deze freel-
ance recruiter werd verliefd op e-foiling, 
ofwel surfen op een surfplank met mast 
(foil) en met elektromotor. Wat houdt 
e-foiling in?

Leroy: “Van oudsher kennen we surfen op 
golfkracht, zoals in Frankrijk en Australië, 
en kitesurfen op windkracht. Daar is sinds 
enkele jaren een derde energiebron bijge-
komen, de elektromotor. Die motor bevindt 
zich onder de surfplank, aan de mast, die 
in het Engels foil wordt genoemd. De snel-
heid van de plank regel je met een ‘hand 
controller’, de richting van de plank met 
het draaien van je lichaam. Je mag zonder 
vaarbewijs tot 20 km per uur surfen.” 

Leergeld
Zijn enthousiasme voor e-foilen wil Leroy 
delen door het geven van lessen. Daarvan 
wil hij geen inkomen maken. “Van de ande-
re kant, je wil af en toe een steentje bijdra-
gen aan het welzijn van je omgeving. Als 
vader van (bijna) twee kinderen wil ik dat 
doen voor Leergeld. Leergeld werkt in de 
buurt en richt zich op kinderen. Dat sprak 
mij aan. De kinderen die voor ondersteu-
ning van Leergeld in aanmerking komen 
zijn denk ik wel blij met zo’n les van mij, 
maar dat zet voor niemand zoden aan de 
dijk. Ik ga lessen geven in de regio’s Eind-
hoven en Den Bosch. De lessen zijn indivi-

dueel en kosten € 80,00. Met een lespakket 
(€ 210,00) krijg je e-foilen letterlijk: onder 
de knie. Geen idee hoeveel mensen zich 
gaan aanmelden maar ik weet zeker dat 
ik in september, na aftrek van kosten, ruim 
€ 500,- voor Leergeld heb ingezameld. Zo 
niet dan pas ik bij uit mijn werk.”

Meer info: esurfschool.nl en op instagram.

Individuele lessen op een 
gemotoriseerde surfplank
Leroy Meurs zamelt in voor Leergeld

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er ooit een haan       was die zonder kop wel achttien 
maanden leefde? De eigenaar wilde hem slachten en 

onthoofdde hem. Dat lukte niet helemaal, een deel van de 
hersenstam bleef intact. De haan bleef leven. De eigenaar 
voerde hem met een pipet en besloot er een slaatje uit te 
slaan. Hij reisde er de westkust van Amerika mee rond. 
De haan bracht fl ink wat geld op en leek gezond te zijn. 

Uiteindelijk overleed hij toch nog.

Provinciale Drentsche en Asser Courant - 1921
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uitgebreid en daar ben ik héél erg enthou-
siast over. We weten dat leerlingen van het 
middelbaar onderwijs lezen vrijwel onder-
aan de prioriteitenlijst heeft staan. Het is 
fantastisch als we samen kunnen werken 
om het hoger op die lijst te krijgen. Daarvoor 
zijn we in gesprek geweest met onder ande-
re docenten van de sectie Nederlands. Mooi 
om te ervaren dat ze precies hetzelfde doel 
hebben als wij. Ik ervaar dat er ruimte is om 
na te denken over de inhoud van het lespro-
gramma. Er móeten boeken gelezen wor-
den voor de lijst en laat móeten nou net een 
heel vies woord zijn voor pubers. We zijn er 
nu over aan het brainstormen hoe we het 
aantrekkelijker kunnen maken. Is dat door 
andere schrijvers (buitenlandse) toe te laten 
op de lijst? Moet het verplicht literatuur zijn 
of kunnen bijvoorbeeld boeken over voet-
bal of motoren ook? We zijn heel open in 
gesprek met elkaar en dat is mooi, samen 
kunnen we een heel eind komen, daarvan 
ben ik heilig overtuigd.”

Webinar
Het is onze ervaring dat pubers heus geïnte-
resseerd kunnen zijn in lezen. “Als ik zie hoe 
enthousiast er gereageerd wordt op onze 
‘Bieb-escape’, een activiteit in de biblio-
theek, dan heb ik er vertrouwen in dat het 
goed komt. Maar pubers hebben het druk, 
met school, met vrienden, met hobby’s en 
hun social media. Er is soms letterlijk te 
weinig tijd om even rust te pakken met een 
goed boek. Mijn advies: lees een paar blad-
zijden uit een boek voordat je gaat slapen. 
Geloof me, je ontspant ervan en het is beter 
dan tot het laatste moment op een scherm-
pje turen. Heb je dan een boek gevonden 
waar je plezier aan beleeft, dan is lezen he-
lemaal niet zo vervelend als je misschien 
denkt. Dat is mijn taak: pubers daarvan te 
overtuigen. Dat kan ik niet alleen, daar heb 
ik bijvoorbeeld ook hun ouders voor nodig. 

Vandaar dat we met Bibliotheek De Kempen 
een webinar organiseren op 15 juli: Hoe help 
ik mijn kind naar leesvaardigheid? Daarin 
krijgen ouders handvatten om méér uit boe-
ken te halen en hun kinderen te enthousias-
meren meer te gaan lezen. We zetten in op 
ouders van leerlingen van groep 3-8 en bij 
gebleken succes, trekken we dat door naar 
ouders van de brugklassers en verder.”

Vrijwilligers gevraagd
Wat Joke en Claudia ook niet alleen kun-
nen is het bemannen van de Bibliotheek op 
School. “Daar hebben we een aantal vrij-
willigers voor nodig”, doet Claudi een op-
roep. “Iedereen die ‘iets’ met lezen en de 
doelgroep heeft, nodig ik uit om dat aan mij 
te laten weten. Als je een paar uurtjes in de 
week tijd hebt om de in- en uitleen van de 
boeken te verzorgen en je enthousiasme 
over lezen en boeken over te brengen aan 
leerlingen, ben je van harte welkom. Leef-
tijd maakt niets uit, achtergrond ook niet en 
wees gerust: we gooien je niet meteen in 
het diepe. Er komen bijeenkomsten waar-
in we met elkaar gaan kijken wat de beste 
manier is om de jeugd aan het lezen te krij-
gen. Ik heb de wijsheid niet in pacht maar 
sámen komen we heel ver.” 

Enthousiasme
De bedoeling is dat de Bibliotheek op 
School meteen in de eerste week van het 
nieuwe schooljaar open gaat, dus gebruik 
de aankomende tijd gerust om je aan te 
melden. Natuurlijk mag je zelf ook de boe-
ken lezen die de Bibliotheek op School – 
die overigens met een paar honderd pro-
cent wordt uitgebreid – in collectie heeft. 
“Graag zelfs”, vult Claudi aan. “Als je weet 
waar een boek over gaat, kun je het pas 
echt met enthousiasme promoten en naar 
die mensen zijn we op zoek.”

Aanmelden als vrijwilligers kan via 
c.verhagen@bibliotheekdekempen.nl.
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 

8 kipvleugels met saus + 
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,-

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

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

Stichting Stibex heeft de gemeente Reu-
sel-De Mierden laten weten te stoppen 
met de exploitatie en het beheer van CC 
De Kei en de vier sportparken binnen de 
gemeente. De stichting trekt zich tevens 
per direct terug uit het project van de 
nieuwbouw van CC De Kei. Het beheer 
van De Kei en de vier sportparken ein-
digt uiterlijk op 1 juli 2022. 

Het college heeft kennisgenomen van het 
besluit van het bestuur van Stibex en vindt 
het jammer dat de samenwerking eindigt 
na een samenwerking van ruim 20 jaar. 
Het college bedankt de bestuursleden van 
Stibex voor hun jarenlange inzet. Er zijn di-
verse factoren geweest waardoor de stich-
ting van mening is dat voortzetting van de 
samenwerking met de gemeente niet meer 
mogelijk is. Het gaat onder meer om de 
toenemende regelgeving en bureaucra-
tisering met als gevolg dat het beheer en 
de exploitatie van de accommodaties een 
stuk ingewikkelder is geworden. Het be-
stuur ervaart dat de speelruimte van Stibex 
steeds verder ingeperkt wordt en er minder 
ruimte is voor eigen keuzes en het leveren 
van de door haar gewenste toegevoegde 
waarde. Om die reden kan en wil de stich-
ting de bijbehorende verantwoording in de 
rol als schakel tussen de gemeente en de 
gemeenschap niet meer dragen.

“Al twintig jaar exploiteert en beheert Stich-
ting Stibex CC de Kei en de vier sportparken 
binnen de gemeente op enthousiaste en 
passievolle wijze. Vanuit deze unieke vorm 
zijn Stichting Stibex en de gemeente de-
cennialang verbonden geweest met elkaar, 
maar ook met haar gebruikers, verenigingen 
en de gemeenschap”, zegt vice-voorzitter 
Remco Oversier namens het bestuur. “De 
afgelopen jaren hebben de gemeente Reu-
sel-De Mierden en Stichting Stibex onder 
andere samengewerkt aan het project De 
Kei 2020 en de realisatie van diverse ver-
nieuwingen bij de vier pareltjes van sport-
parken. Stichting Stibex kijkt dan ook met 
grote trots terug op deze unieke periode.”

Het besluit komt voor de gemeente redelijk 
onverwacht. “Er is in het verleden wel dis-
cussie geweest met Stibex, met name over 
nieuwbouw van de multifunctionele ac-
commodatie (MFA) De Kei. Het college was 
ervan overtuigd dat door het besluit van 
de gemeenteraad over de nieuwbouw de 
eerdere onduidelijkheden daarover waren 
opgelost”, zegt portefeuillehouder Peter 
van de Noort van de gemeente Reusel-De 
Mierden. “Ondanks de wens van het col-
lege om de samenwerking te continueren 
en een recent gezamenlijk gesprek hier-
over, blijft het bestuur van Stichting Stibex 
bij haar standpunt. Het college betreurt de 
beslissing van Stibex ten zeerste.”

Stichting Stibex zal de exploitatierol rich-
ting haar gebruikers en verenigingen blij-
ven vervullen tot uiterlijk 1 juli 2022. Indien 
de gemeente voor die tijd een alternatieve 
oplossing heeft, zal er eerder een over-
dracht plaatsvinden.

Stichting Stibex stopt met exploitatie en 
beheer van De Kei en sportparken

  WIST
     JE 
DAT...?

... het succesvolste 
roofdier ter wereld niet 
de leeuw of de cheeta is? 

Het is de 
Afrikaanse wilde hond. 

Deze gevlekte hondachtige 
met zijn grote oren heeft 
een slagingspercentage van 
85% tijdens een jacht.
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

info@bito.nl  //  www.bito.nl

Batavus 
Finez E-go middenmotor
• Krachtige 60 Nm middenmotor
• Stabiel en wendbaar
   aluminium frame
• Krachtige schijfremmen
• 7 versnellingen

300 Wh € 1999,-
400 Wh  € 2149,-
500 Wh  € 2249,-

Batavus 
Fonk E-go

Krachtige 60 Nm middenmotor • 
Trendy lichtgewicht e-bike •

Slimme verlichting en •
                                       bekabeling in frame

7 versnellingen •

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

300 Wh € 1899,-
400 Wh  € 2049,-
500 Wh  € 2149,-

Nu ik er achter gekomen ben dat er een 
woord voor bestaat, klopt het ook nog 
als de beste: Thriftshop hunting. Einde-
loos kringloopwinkels doorzoeken op 
zoek naar iets moois. Het heeft écht iets 
weg van op jacht gaan. Op jacht naar 
een mooie vondst, sfeervolle spullen, de 
beste boeken, spullen waarvan iemand  
anders genoeg heeft en naar de Kring-
loop of het Goed gebracht heeft. Of juist 
op zoek naar dat kleine schilderijtje, 
dat bij Kunst of Kitsch een waarde van  
duizenden euro’s blijkt te hebben? 

Dat laatste is bij de Maskes niet het 
doel; tijdens Corona ontstond het al bij 
dochters en bij mijzelf maar dan in een 
iets andere vorm. We werden op face-
book lid van de ‘Weggeefhoek 0497 en 
omstreken’. Een groep van ruim 12.000 
leden voor het plaatsen van spullen die 
je kwijt wil en dingen die je zoekt. Echt 
fantastisch! Meubels, boeken, fietsen, 
speelgoed, kinderwagens, kleding… je 
kunt het zo gek niet noemen of je ziet het 
voorbij komen. Als je het bericht een like 
geeft, heb je interesse en ‘loot’ je mee 
voor datgene dat je graag wil hebben. 
Het voelde in die periode als iets leuks, 
fijns en vooral heel handig. En we werden 

er vaak blij van: tijdens het opruimen kon 
je anderen gelukkig maken met overbo-
dige spullen en werden we enthousiast 
als we iets ‘gewonnen’ hadden dat we 
‘contactvrij’ op konden halen. Alsof je 
een prijs gewonnen had! 

Vooral jongste dochterlief maakte  
gebruik van de Weggeefhoek 0497. Een 
speciale vaas, een prachtige ladekast, 
een ouderwetse krantenbak, een doos 
vol servies en een bak met bestek. Dat 
alles kwam heel goed van pas tijdens 
het inrichten van haar studentenkamer 
in Nijmegen. Het is een kleurrijk geheel 
geworden, super gezellig en ook echt 
háár plekje. Laten ze in Nijmegen nu ook 
Kringloopwinkels hebben. Niet één, nee 
zelfs meerdere. En er zit een hele goeie 
bij, volop mooie en bijzondere spullen, 
vaak al voor een paar euro. Niet alleen 
Corona is besmettelijk, want ook huis-
genoten van dochterlief gaan voortaan 
regelmatig op jacht. Naar de mooiste, 
gezelligste en voordeligste spullen. En 
dat hoort er natuurlijk ook bij: heel, heel 
vaak gaan. Want 9 van de 10 keer vind je 
niets, het is een kwestie van volhouden.

Ook ik heb er al aan moeten geloven en 
heb samen met haar een bezoekje aan 
zo’n toffe kringloopwinkel gebracht. 
Het is niet zo moeilijk om leuke spul-
len te vinden, maar een impulsaankoop 
weerstaan is een nog grotere uitdaging. 
Gelukkig is er in dat geval altijd nog de 
Weggeefhoek 0497. 

column

Kringloopjacht

VESSEM - Woningstichting de Zalighe-
den (WSZ) staat voor prettig wonen in 
een fijne woonomgeving. Ze werkt graag 
samen met haar huurders en buurtpar-
tijen. Op deze manier horen zij wat er 
speelt in de wijken. Zo ook in Den Hofpad 
in Vessem. 
 
Meer verbinding met elkaar zoeken en de 
omgeving aantrekkelijker maken. Dat kwam 
uit de signalen uit de omgeving en de dorps-
raad. Daarom heeft WSZ samen met leerlin-
gen van het Pius X-College uit Bladel bank-
jes gemaakt waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Ontmoetingsbankjes in deze 1,5 
m samenleving. Kan dat wel? Leerlingen van 
het Pius X-College bogen zich over dit vraag-
stuk en met succes! Extra lange banken met 
in het midden een mooie bloembak, zodat de 
1,5 m afstand gehouden kan worden. Na de 
coronatijd kan deze bloembak er af, zodat 
de bankjes volledig benut kunnen worden. 

Samen met buurtgenoten, kleinkinderen, 
familie, vrienden en kennissen kunnen de 
bewoners op een veilige manier buiten zitten 
en kletsen. ‘t Kletsbenkske werd op donder-
dag 8 juli geplaatst en geopend door Chris 
Theuws, directeur-bestuurder WSZ, Eddy 
Segers, leerkracht van het Pius X-College, 
enkele medewerkers van WSZ en uiteraard 
de bewoners van Den Hofpad. Chris Theuws: 
“De bankjes voor Den Hofpad zijn een mooie 
toevoeging voor de bewoners, nu en in de 
toekomst. Samen met de nieuwe beplanting 
die wij in oktober hebben aangelegd, maken 
de bankjes Den Hofpad weer wat fleuriger en 
gezelliger.” Ook mevrouw Nel Michielse is blij 
met de bankjes: “Nu kan ik zonder zorgen 
kletsen met de andere bewoners en met mijn 
kinderen en kleinkinderen. Ik ga hier zeker 
vaak zitten, koffie drinken en mooie momen-
ten met elkaar delen. De leerlingen van het 
Pius X-College hebben dat samen met WSZ 
maar mooi gemaakt voor ons, chapeau!”

’t Kletsbenkske voor bewoners Den Hofpad

Op 5 en 6 juli waren er archeologen van 
het bedrijf Archol aan het werk op het 
terrein bij de voormalige Sint Jozef-
school. Dit was namelijk een zone met 
‘hoge archeologische verwachting’. 

Uit eerdere onderzoeken bleek dat er mis-
schien zelfs resten te vinden zouden zijn uit 
de Middeleeuwen! Genoeg Reuselse histo-
rie om te onderzoeken dus...

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de 
zogenaamde ‘proefsleuven’ zijn dichtge-
maakt. Er zijn geen archeologische vond-
sten gedaan. 

De volgende stap is verder aan de slag 
gaan met het centrumplan ‘Nieuw hart voor 
Reusel’.

Archeologisch 
onderzoek afgerond
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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

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

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Op dinsdag 6 juli vond in Ha-
pert de jaarlijkse ledenvergadering van 
Seniorenvereniging KBO Hapert plaats. 
Uiteraard werden daarbij alle lopende 
zaken en de fi nanciën besproken maar 
een belangrijk deel van de vergadering 
werd besteed aan het afscheid van vier 
bestuursleden.

Verrassing
Tot verrassing van alle aanwezigen kwam 
het volledig gemeentebestuur naar Den 
Tref om getuige te zijn van het afscheid van 
Antoon Poppeliers, Carol Iding, Henk Fleer-
akkers en Jan Foolen. Voorzitter Simon 
Lamers vertaalde dat naar de dankbaar-
heid die iedereen voelt voor de inzet van 
de vier aftredende bestuursleden. Voor 
ieder had hij een persoonlijk woordje en 
een passend cadeau.

Carol Iding
Carol Iding was bij het aantreden als be-
stuurslid nog een jonge meid, dat is ze nog 
steeds. Simon: “Ondanks haar jeugdige 
leeftijd, staat Carol midden in de samen-
leving en zet zich met name in voor de 
oudere inwoners. Als wijkzuster is ze voor 
hen een aanspreekpunt. Ze is doortastend, 
vriendelijk en uitermate deskundig. Ze 
staat altijd voor iedereen klaar en bracht 
nieuwe ideeën mee waar het bestuur van 
de KBO mee aan de slag is gegaan. Mede 
op haar initiatief kwam er een maandelijkse 
nieuwsbrief en werd de website opgefrist.” 

Jan Foolen
Als het om Jan Foolen gaat, is moeilijk voor 
te stellen wat de KBO moet zonder hem. 
Simon: “Daarom zijn we blij dat Jan heeft 
aangegeven wel als vrijwilliger verbonden 
te blijven. Jan is de ‘Handige Harrie’ van 
de KBO, doet overal een klusje en rijdt 
mensen naar zorgboerderij of ziekenhuis. 
Voor iedereen heeft hij een glimlach en een 
praatje en juist dat laatste maakt van hem 
een graag geziene vrijwilliger. Jan voelt aan 
wanneer iemand behoefte heeft aan con-
tact. Als vlaggendrager van de vereniging 
heeft Jan talloze bedevaarten en uitvaar-
ten bijgewoond; hij vervulde deze taak met 
respect en precisie.” Voor de inzet van Jan 
heeft KBO Brabant hem een zilveren speld 
toegekend.

Henk Fleerakkers
Henk Fleerakkers was te jong toen hij met 

pensioen ging. Dat vond Antoon Poppe-
liers tenminste en daarom vroeg hij hem 
als bestuurslid. Simon: “In zijn werkzame 
leven heeft Henk al blijk gegeven van gro-
te maatschappelijke betrokkenheid en dat 
heeft zich in zijn vrijwilligerswerk doorge-
zet. Met een nauwgezetheid die geen gelij-
ke kent, heeft Henk de (leden)administratie 
van de KBO altijd verzorgd. Zijn kopieerap-
paraat heeft overuren gedraaid. Hij was ja-
renlang de spil en de vraagbaak voor leden 
en vrijwilligers. Ook voor Stichting Steun-
punt de Kloostertuin stond Henk klaar om 
zijn administratieve talent te delen.” Het 
hoofdbestuur van KBO Brabant heeft Henk 
de zilveren speld met goud toegekend.

Antoon Poppeliers
Vijfentwintig jaar geleden was de KBO in 
Hapert op sterven na dood. Het bestuur 
maakte ruzie en een administratie ontbrak. 
Antoon Poppeliers werd gevraagd om als 
voorzitter aan de slag te gaan. Een taak waar 
hij even over na moest denken maar waar 
hij daarna vol enthousiasme in is gespron-
gen. Hij ging – samen met Piet Tijssen – 
deur aan deur om nieuwe leden te wer-
ven. Simon: “In een paar jaar tijd steeg het 
ledenaantal van vierenzeventig naar ruim 
zeshonderd. Antoon bracht structuur in de 
vereniging en blies activiteiten nieuw leven 
in. Van het principe ‘kaarten, kienen en 
keuvelen’ ging hij over op een organisatie 
met betekenis voor ouderen. De ontmoe-
ting stond centraal, er zijn voor iedereen 
was waar het om ging. Antoon weet als 
geen ander mensen te motiveren en aan 
elkaar te verbinden. In Hapert – en ver 
daarbuiten – is Antoon een autoriteit ge-
worden op het gebied van zorg en welzijn 
voor senioren.”

Cadeau
Wat geef je een scheidend voorzitter, die 
alle mogelijke onderscheidingen al heeft? 
Wethouder van der Linden zat er ook mee 
in zijn maag. “We gaan niet een nieuwe on-
derscheiding bedenken omdat dat de enige 
is die hij nog niet heeft”, grapte hij. Van het 
bestuur van Seniorenvereniging KBO Ha-
pert kreeg Antoon de titel: erevoorzitter met 
de levenslange vrijstelling voor het betalen 
van contributie. Daarbij komt er een bank 
bij de jeu de boulesbaan bij de nieuwe MFA 
met daarop zijn naam. Het gemeentebe-
stuur schenkt een portret van Mie Moors, 
de hardwerkende vrouw over wie na jaren 
nog altijd gesproken wordt. Uiteraard sprak 
Antoon een dankwoord waarin hij aangaf 

altijd veel voldoening te hebben gehaald 
uit zijn functie. Hij dankte iedereen voor het 
jarenlange vertrouwen en sloot af met de 

woorden: “Zorg goed voor jezelf!”

Fotograaf: Jo Kroonen

Deskundig, betrokken, vriendelijk 
en bescheiden
Afscheid van vier bestuursleden Seniorenvereniging KBO Hapert

Tot verrassing van alle aanwezigen kwam het volledig gemeentebestuur naar Den Tref 
om getuige te zijn van het afscheid van (v.l.n.r.) Antoon Poppeliers, Carol Iding, Henk 
Fleerakkers en Jan Foolen. Voorzitter Simon Lamers vertaalde dat naar de dankbaar-
heid die iedereen voelt voor de inzet van de vier aftredende bestuursleden. Voor ieder 
had hij een persoonlijk woordje en een passend cadeau.
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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

Veel woningen hebben een spouwmuur 
waarin isolatie is verwerkt. Het is dan 
niet eenvoudig om de isolatiewaarde 
van de muur te verbeteren. Maar in die 
muur zitten openingen voor ramen en 
deuren. Deze zijn dicht gemaakt met 
kozijnen en glas. 

De isolatiewaarde van ramen en deuren is 
vaak nog slechter dan die van de gesloten 
geveldelen. Daarom is het aanbrengen van 
beglazing met een betere isolatiewaarde 
een goede keuze. Om enkel glas te ver-
vangen spreekt voor zichzelf maar ook bij 
gewoon dubbel glas loont het de moeite 
om dit te vervangen door HR++ glas. De 
isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in 
W/m2K. Voor enkel glas is dit 5,7; gewoon 
dubbel glas 3 en voor HR++ glas is dit 
1,0 tot 1,2. Hoe lager, hoe beter dus. Het 
warmteverlies op jaarbasis loopt van 295 
kWh/m2 terug naar 62. 

Er is nog een verbeteringsstap te maken: 
triple glas. De isolatiewaarde daarvan is 0,7 
W/m2K en het warmteverlies wordt terug-
gebracht naar 36 kWh/m2. Daarbij komt 
dat de oppervlakte temperatuur aan de bin-

nenzijde bij 0°C buiten en 20°C binnen on-
geveer 18°C is. Dat betekent minder koude 
straling en koude val en dus meer comfort 
in huis. Dat comfort wordt ook verbeterd 
door een meer geluidsisolatie. Een nadeel 
van triple glas is dat het niet te plaatsen is 
in de bestaande kozijnen. Nieuwe kozijnen 
kunnen echter ook weer bijdragen aan een 
beter en zuiniger huis. 

Voor betere isolatie van glas zijn subsidies 
te krijgen bij het Rijk (rvo.nl) en bij sommige 
gemeentes (Bergeijk, Bladel). Voor HR++ 
glas is bij het Rijk €35/m2 beschikbaar als 
je meer dan 10m2 vervangt. Voor triple glas 
is dit €100/m2. De gemeenten Bergeijk en 
Bladel gaan voor 20% van de kosten met 
een maximum van €750. Kijk altijd op de 
websites voor de voorwaardes en de actu-
ele stand van zaken. 

Voor meer informatie over isolatie en sub-
sidie is te krijgen op onze energieloketten 
(weer elke zaterdag open) of mail naar 
energieloket@kempenenergie.nl of bel tij-
dens kantooruren: 06 57871160.

www.kempenenergie.nl

Kozijnen 
en glas

Advies over energieverbruik

Na-isolatie van 
spouwmuren is 
één van de mo-
gelijkheden om 
te zorgen voor 
een forse ener-
giebesparing. 

Je verbruikt veel minder energie en gaat 
daardoor duurzamer om met onze be-
perkte energiebronnen. Maar aan deze 
manier van besparen zit een belangrijk 
nadeel, gelukkig wel een nadeel waar 
je als huiseigenaar rekening mee kunt 
houden! Zie jij ’s avonds vleermuizen 
vliegen? Dan zit er misschien wel een 
nest vlakbij.

Vleermuis houden van insecten
Vleermuizen zijn niet alleen een bescherm-
de diersoort, het zijn ook hele nuttige beest-
jes. De vleermuis is namelijk een natuurlijke 
insectenbestrijder. Hij eet iedere nacht een 
kwart tot de helft van zijn lichaamsgewicht 
aan muggen, motten, spinnen en andere 
insecten. Ook de eikenprocessierups staat 
op het menu van de vleermuis. Het beest-
je eet tot maar liefst 3.000 insecten in een 
nacht! Een vleermuis van 20 gram kan in 
een jaar tot 3,6 kilo aan insecten opeten.

Isoleren zonder controleren
Vleermuizen maken hun nest soms in 
spouwmuren. Als je dan gaat isoleren zon-
der te controleren of dat zo is, kunnen de 
vleermuizen overlijden doordat ze levend 
begraven worden. Zij slapen namelijk over-
dag en kunnen dan niet snel genoeg rea-
geren. Als op deze wijze een deel van zo’n 
kolonie ineens overlijdt, duurt het jaren 

voordat de natuur zich herstelt. Een vrouw-
tjesvleermuis krijgt namelijk maar één jong 
per jaar.

Vleermuis in huis?
Ga je je huis isoleren: goed bezig, maar, 
controleer dan of er vleermuizen (of bij-
voorbeeld huismussen of gierzwaluwen) 
in de spouw zitten. Je kunt ook het isola-
tiebedrijf bij de inspectie laten kijken. Als 
er inderdaad vleermuizen zitten, dan kun 
je ervoor zorgen dat er een vervangende 
verblijfplaats komt, zoals een vleermuizen-
kast. Stimuleer vervolgens de dieren op 
een diervriendelijke manier om de spouw 
te verlaten. Misschien kan het isolatiebe-
drijf je hierbij adviseren.

Kraamtijd en winterslaap
De periode waarin je het beste de spouw-
muur kunt isoleren zijn de maanden maart/
april en augustus tot en met oktober. Dan 
hou je rekening met de kraamtijd en de 
winterslaap, dat zijn namelijk extra kwets-
bare perioden voor de vleermuis.

Spouwmuur isoleren: 
vergeet de vleermuis niet!

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!
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PRO5 laat geluid van inwoners horen
PRO5 heeft in de raadsvergadering van 8 juli alles op alles gezet om 
de inwoners uit onze 5 dorpen te laten horen. Niet op alle punten 
wierp dat zijn vruchten af, daarom blijven wij ons inzetten om de 
communicatie met inwoners en de interactieve bestuursstijl te 
verbeteren! Benieuwd wat er zoal werd besproken? Een overzicht:

Gemeenschapshuis naar de markt!
Een mooie ontwikkeling in het centrum van Bladel, het oude Rabobankgebouw 
kan worden omgebouwd tot een gemeenschapshuis voor iedereen! Alle betrok-
ken partijen hebben laten zien hoeveel sociale meerwaarde er door hen op de 
nieuwe locatie geboden kan worden! Een groots project waar we als gemeente 
trots op mogen zijn.  

In het centrum ligt ook nog een uitdaging, de communicatie binnen het 
centrummanagement met vastgoedeigenaren en ondernemers laat te wensen 
over. Onze oproep aan het college om het goede voorbeeld te geven en de 
handschoen op te pakken werd door de raad niet ondersteund. 

Stedenbouwkundige Visie in Hapert
Er waren twee goede kanshebbers voor de stedenbouwkundige visie in Hapert. 
De visie van ontwerpbureau ‘De Zwarte Hond’ had de voorkeur van de inwoners 
van Hapert. Toch stelde het college voor om de andere visie vast te stellen. In 
overleg met het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) en MKB Hapert 
hebben we geprobeerd om toch de door hun gewenste en beter haalbare visie 
met meer groen vast te stellen. Helaas was hier geen meerderheid voor. 

Samenwerking met Stichting Jongeren in Nood en CPO-beleid. 
We schreven al eerder in PC55 dat de wethouder niet echt zin lijkt te hebben in 
de projecten waarbij onze inwoners bij het bouwen van woningen gezamenlijk 
de rol van projectontwikkelaar over nemen (Collectief Particulier Opdrachtge-
verschap: CPO). Het kost wat hem betreft te veel tijd en moeite. Het CPO-beleid 
waar de raad al jaren om vroeg, was eindelijk klaar en straalde ook ontmoedi-
ging van zulke ontwikkelingen uit.

Het is gelukt om in de raad de teksten te veranderen zodat er meer mogelijk 
wordt! We hebben in gewijzigd beleid vastgesteld dat de gemeente minder 
obstakels opwerpt voor CPO-groepen. 

Stichting Jongeren in Nood, die opkomt voor starters op de woningmarkt, voelt 
zich door het college al twee jaar niet als volwaardige gesprekspartner behan-
deld. Wij willen, helaas als enige, dat het college een intentieovereenkomst met 
hen aan gaat en daarmee laat zien dat ze alles op alles zullen zetten om starters 
op de woningmarkt te kunnen bedienen. 

Doe mee en laat van je horen!
Heb je zin om ons te ondersteunen of 

(na de verkiezingen van maart 2022) politiek actief te worden? 
Meld je dan bij ons, we kunnen je inzichten en hulp goed 

gebruiken!

Neem contact met ons op via info@pro5.nu

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

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

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

   Ook aantrekhulpmiddelen vindt u bij Apotheek Hapert.

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

Drie percelen landbouwgrond 
te Wintelre

Oppervlakte 10.36.50 ha

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

TE KOOP BIJ 
INSCHRIJVING

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

Gratis schietclinic bij Sint-Jorisgilde
Woensdag 25 augustus, 19.00-20.00 uur

BLADEL - Traditiegetrouw wordt zaterdag vóór de kermis van Bladel het kruis-
boogschieten voor vrouwen gehouden met als inzet de titel van Kermisprinses. 
Alle vrouwen vanaf 18 jaar, ook die geen lid zijn van de Guld en in kerndorp 
Bladel wonen, kunnen  op zaterdag 28 augustus daaraan meedoen. 

Intussen is voor alle mannen vanaf 18 jaar (geen gildeleden) de mogelijkheid om de 
Kermisprinstitel van Bladel te behalen. Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Het begint 
om 13.30 uur op het schietterrein Schuttersoord van het Sint-Jorisgilde van Bladel 
aan de Leemskuilen in Bladel. 

Om je kansen te vergroten kun je op woensdagavond 25 augustus vooraf aan de ker-
mis deelnemen aan de gratis schietclinic voor de kruisboog. Die clinic is van 19.00 tot 
20.00 uur op het schietterrein. Onder deskundige begeleiding leer je de fi jne kneepjes 
kennen en verhoog je je kansen om als Kermisprinses/kermisprins 2021 het laatste 
stukje van de veelkleurige vogel omlaag te halen. Een uitdaging voor elke vriendenclub! 

De winnaars van twee jaar geleden zullen het eerste schot lossen, waarna de echte 
strijd kan beginnen. Een feestelijker begin van Bladel kermis is niet denkbaar!
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Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
www.bezorgenvanfolders.nl

Popeye Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 geraspte courgette
o 4 el olijfolie
o 3 teentjes knoflook
o 300 gr bladspinazie
o 1 grote gesnipperde ui
o schil van een ½ citroen
o 200 gr gemengd gehakt
o ½ bosje bladpeterselie
o ½  bosje dille
o 4 eieren, losgeklopt
o 200 gr feta, verkruimeld
o 100 gr boter gesmolten
o 10 velletjes filodeeg
o Springvorm van 26 cm

Verwarm de oven voor op 180°C. Doe
de geraspte courgette, bestrooid met zout
in een vergiet en laat deze een ½ uur
uitlekken. Knijp dit goed uit. Verhit de
olie in een grote pan en pers de knoflook
uit, fruit even aan. Voeg de spinazie hier
in delen aan toe. Schep goed om zodat
de spinazie slinkt. Schep de spinazie uit
de pan in een vergiet en druk er zoveel
mogelijk vocht uit. Bak ondertussen de
ui en courgette met de citroenschil ca. 5
minuten, voeg het gehakt toe en bak het
rul. Doe dit alles in een kom en voeg de
kruiden en feta toe. Meng de eieren
erdoor.

Smeer de velletjes filodeeg in met
gesmolten boter en leg er een onderin de
beboterde springvorm. Leg het 2de vel
dwars op het vorige vel. Laat de randen
van het deeg over de springvorm heen
hangen. Doe dit in totaal met 5 van de
vellen, overlappend met elkaar. Neem de
helft van de vulling en spreid het uit op
de bodem. Bedek het met 2 beboterde
vellen deeg en herhaal dit. Sla nu al het
overhangende deeg van de zijkanten om
naar binnen en smeer alles goed in met
boter. Bak de taart ± 40 minuten in de
oven. Laat 10 minuutjes afkoelen
voordat je de springvorm verwijderd.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 1 uur Klaar in: 90  min

Een Griekse taart, boordevol groenten 
omhuld met lekker knapperig fi lodeeg. 
Het is best even werk om deze te maken, 
maar dan “hedde ok wa”!

Helemaal super als ik deze buiten in de tuin 
kan opeten met een glas wijn, dan heb ik 
toch het vakantiegevoel terwijl vakantie nu 
nog ver weg lijkt.

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

I Love 
to Cook

met  Ivanka

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

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!

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

onder komo-keur

Popeye Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 geraspte courgette
o 4 el olijfolie
o 3 teentjes knoflook
o 300 gr bladspinazie
o 1 grote gesnipperde ui
o schil van een ½ citroen
o 200 gr gemengd gehakt
o ½ bosje bladpeterselie
o ½  bosje dille
o 4 eieren, losgeklopt
o 200 gr feta, verkruimeld
o 100 gr boter gesmolten
o 10 velletjes filodeeg
o Springvorm van 26 cm

Verwarm de oven voor op 180°C. Doe
de geraspte courgette, bestrooid met zout
in een vergiet en laat deze een ½ uur
uitlekken. Knijp dit goed uit. Verhit de
olie in een grote pan en pers de knoflook
uit, fruit even aan. Voeg de spinazie hier
in delen aan toe. Schep goed om zodat
de spinazie slinkt. Schep de spinazie uit
de pan in een vergiet en druk er zoveel
mogelijk vocht uit. Bak ondertussen de
ui en courgette met de citroenschil ca. 5
minuten, voeg het gehakt toe en bak het
rul. Doe dit alles in een kom en voeg de
kruiden en feta toe. Meng de eieren
erdoor.

Smeer de velletjes filodeeg in met
gesmolten boter en leg er een onderin de
beboterde springvorm. Leg het 2de vel
dwars op het vorige vel. Laat de randen
van het deeg over de springvorm heen
hangen. Doe dit in totaal met 5 van de
vellen, overlappend met elkaar. Neem de
helft van de vulling en spreid het uit op
de bodem. Bedek het met 2 beboterde
vellen deeg en herhaal dit. Sla nu al het
overhangende deeg van de zijkanten om
naar binnen en smeer alles goed in met
boter. Bak de taart ± 40 minuten in de
oven. Laat 10 minuutjes afkoelen
voordat je de springvorm verwijderd.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 1 uur Klaar in: 90  min
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EERSEL - Zondagmiddag 25 juli staat in 
het teken van de discomuziek bij Kem-
penmuseum De Acht Zaligheden, Ka-
pelweg 2 in Eersel. Na de muziek van de 
jaren ‘60, ‘70 en de volksmuziek is het nu 
tijd voor de disco uit de latere jaren ‘70 
en ‘80. De eerste drive-in-shows hier bij 
ons in de Kempen. 

Nieuwe muziek volgde de rock & roll op. De 
haardracht en de kleding was totaal anders. 
In de Kempen hadden we enkele bekende 
DJ’s, zoals onder andere Johnny D (Jan Da-
niëls) en Wilky Way (Wil Wouters). We ken-
nen de discotheken waar we in onze jeugd 
in die jaren van de discomuziek genoten.

Op zondag 25 juli staan 2 ‘grootheden’ van 
destijds in de tuin van het Kempenmuseum 
in Eersel met hun originele drive-in-disco-
theek uit die jaren en ze nemen ons mee 
naar de discoperiode. Niemand minder 
dan Jan Daniëls en Wil Wouters zullen, be-
halve het draaien van de plaatjes van toen, 
ook hun verhaal vertellen over hoe zij deze 
jaren hebben meegemaakt.

Het museum is open vanaf 13.00 uur, zodat 
iedereen eerst kan genieten van de mooie 
expositie, waarin ook ruimte is opgenomen 
voor de discoperiode.  Om 14.00 uur zullen 
Johnny D en Wilky Way ons meenemen in 
de discomuziek en de beleving hiervan.

Zestig jaar muziek in de Kempen 
met de ‘ouwe’ discoperiode

DJ Johnny D DJ Wilky Way
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Afgelopen donderdag kreeg het bestuur van Den Herd groen licht van de 
gemeenteraad van Bladel om de verhuizing naar de Markt te realiseren. 
Ontzettend goed nieuws natuurlijk maar die verhuizing is pas over ruim ander-
half jaar gepland. Tot die tijd draait de vertrouwde locatie op het Emmaplein 
gewoon door en daar wordt nog altijd de nodige aandacht aan besteed.

Grote opfrisbeurt
Tijdens corona was het érg rustig in Den Herd, zeg maar gerust stil. Tijd genoeg voor 
achterstallig onderhoud want ja, ook de laatste maanden moeten de bezoekers in 
stijl ontvangen kunnen worden. Eric hoefde geen glazen te vullen, weekplanningen te 
maken of soep te koken maar kon zijn werktijd besteden aan het verfrissen van het 
interieur en herstellen wat kapot was. Een ferme klus waarvan het resultaat prachtig 
is geworden.

Effi ciënte systemen 
Het klinkt misschien raar om te investeren op het moment dat er een grote 
verandering op stapel staat maar het tegendeel is waar. Juist om de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te treden is een compleet nieuw boekhoudpakket aangeschaft 
met daaraan gekoppeld een geavanceerd kassasysteem. Daarin worden  de 
administratie en de kassaverkopen veel eenvoudiger te verwerken. Sinds twee jaar 
wordt gebruik gemaakt van een digitaal reserveringssysteem voor theaterkaarten en 
datzelfde komt er nu voor de personeelsplanning, urenregistratie en de zaalindeling. 
Alle systemen zijn aan elkaar te koppelen en dat levert op korte termijn een mooie 
tijdswinst op en dus ook een fi nanciële besparing; tijd die aan de bezoeker besteed 
kan worden. 

Video conferentie voor groepen
Bezoekers die Den Herd steeds vaker weten te vinden als het gaat om vergaderen 
of het organiseren van een conferentie. Er is namelijk de beschikking over een 
geavanceerd systeem waarbij digitaal vergaderen op locatie wel héél erg makkelijk 
wordt. Grote schermen waarop documenten gedeeld kunnen worden, goede 
verbinding op beeld en geluid zijn ideaal voor bedrijven en instellingen die de 
combinatie hebben gevonden tussen online en met elkaar vergaderen. In de Gindra 
zaal kunnen nu groepen tot veertig personen met anderen ‘op afstand’ vergaderen. 
Uiteraard is een lunch altijd mogelijk.

Auditorium
Voor grotere conferenties is het nu ook al 
mogelijk om het auditorium van de voor-
malige Rabobank te huren. Prettige zetels, 
van alle gemakken voorzien qua appa-
ratuur en met de mogelijkheid om samen 
te zitten bij de lunch. De kwaliteit van de 
dienstverlening is verhoogd door te inves-
teren in moderne faciliteiten en de blik is op 
de toekomst gericht. Dat er juist nu met de 
nieuwe systemen gestart is, is geen toeval. 
Nu kan de tijd genomen worden om de sys-
temen goed te leren kennen en de kinder-
ziektes eruit te halen. Wanneer de verhuizing 
in 2023 een feit is, loopt alles probleemloos 
in elkaar over en is er alle aandacht voor de 
bezoeker.

www.denherd.nl

Nu investeren 
voor de toekomst

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

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

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

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

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

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

Voorstelling ‘Iets met boeren’ 
speelt in oktober
Theatervoorstelling over boeren, burgers en buitengebied

wees loyaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN
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OBGB is in gesprek met Hessel Bohncke, 
Marja Kaethoven en Paul van Ham, de 
drie directeuren/eigenaren van Hendor 
uit Bladel.

Vertel kort iets over de naam
Hendrikus en Dorotheus waren de voor-
namen van de oprichters, Hen-Dor dus.

Vertel kort iets over Hendor
Wij zijn een toeleverancier voor de 
oppervlaktebehandelingsindustrie. 
We ontwikkelen en produceren pompen 
en filters voor de chemische industrie.
We zijn specialist in ons vakgebied,
onze afzetmarkt telt vijftig landen. 
We hebben alle disciplines zelf in huis en 
nemen die kennis mee in onze innovaties 
en productontwikkeling. We leveren 
maatwerk in kleine oplages.

Welke eigenschappen typeren
jullie ondernemerschap?
We zijn een familiair bedrijf, we geven 
om onze mensen en zijn er zuinig op. We 
hebben een Kempische insteek, pakken 
problemen bij de horens en lossen het op.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Marja en Hessel zijn nazaten van de 
oprichters en hebben altijd in het bedrijf 
gewerkt, eerst als vakantiekrachten, toen 
Henk - hun vader - stopte namen ze het 
als vanzelf over, al hebben ze het nooit 
als plicht gevoeld. Paul van Ham werd 
een aantal jaren geleden gevraagd toe 
te treden tot het bedrijf, vanwege zijn 
jarenlange ervaring en binding met het 
bedrijf.

Heb je tips voor
startende ondernemers?
Zorg dat je een uniek product en een goed 
businessplan hebt. Zorg dat je klanten 
meerwaarde kunt bieden en dan vooral 
niet alleen op prijs.

Beste tip die je als
ondernemer hebt gekregen?
Blijf zoals je bent en beweeg mee met 
de veranderende omstandigheden. Blijf 
trouw aan je waarden en normen!

Mooiste compliment dat een
klant ooit gegeven heeft?
Dat een klant na 25 jaar vraagt om 
onderdelen omdat het na zo’n lange tijd 
pas stuk of aan vervanging toe was. Dat 
zegt dat we kwalitatief goede producten 
maken. Daarbij: als het goed is, hoor je 
vaak niks. Dus dat we 25 jaar niets van 
een klant horen, is op te vatten als groot 
compliment.

Wat is de grootste uitdaging
als ondernemer?
Om onze medewerkers aan het werk te 
houden in tijden van crisis, zoals na 9/11 
en tijdens de bankencrisis. We vinden het 
belangrijk om onze mensen en de kennis 
en kunde aan boord te houden.
Een andere uitdaging is om onze 
carbon footprint zo klein mogelijk te 
maken. Enerzijds door zo min mogelijk 
grondstoffen te gebruiken voor onze 
productie. Anderzijds ook door onze 
producten zo zuinig mogelijk te maken 
zodat ze minder energie gebruiken.

Wat betekent OBGB voor Hendor?
Het netwerk is fijn, weten wat je collega-
ondernemers doen en eventueel voor je 
kunnen betekenen. Daarnaast is ISK een 
prettig initiatief om kosten te besparen.

Marja Kaethoven, Hessel Bohncke en Paul van Ham (v.l.n.r.)

www.obgb.nl

OBGB−BEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Hendor
BEDRIJVENTERREIN:
Leemskuilen
SECTOR:
Machinebouw met eigen 
productie van speciale 
filters en pompen
LID VAN OBGB VANAF : 2003
AANTAL MEDEWERKERS : 31

Hendor

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo

Ben jij 13 jaar of ouder? Wil je extra geld verdienen? En vind je het fijn 
om je eigen tempo te bepalen? Word dan bezorger bij Spotta! Je bezorgt 
dan wekelijks weekblad PC55 en folders. Alles wordt bij jou thuis afge-
leverd. Je hoeft er niet voor thuis te blijven. Je bepaalt je eigen tijd en 
tempo. Je mag namelijk zelf bepalen of je op vrijdag en/of zaterdag 
bezorgt. Zo heb je nog voldoende tijd over voor sport, 
huiswerk en andere hobby’s.

Meer weten? Kijk op foldersbezorgen.com

Word bezorger bij Spotta!

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

Extra geld verdienen?

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

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

Kamperen bij de boer

Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl

G e m e e n t e n 
Eersel, Bergeijk, 
Bladel, Oirschot 
en Reusel-De 
Mierden zijn be-
nieuwd naar hoe 
inwoners de on-

dersteuning vanuit Wmo, Jeugdhulp, Bij-
zondere Bijstand of Schuldhulpverlening 
ervaren. Op basis van de resultaten gaan 
wij kijken waar de dienstverlening verbe-
terd kan worden.
 
Vragenlijst
Als jij ondersteuning krijgt of aanvraagt, dan 
ontvang je een brief van ZorgfocuZ. Dat is 
een onafhankelijk onderzoeksbureau. Deze 
brief is een uitnodiging om mee te werken 
aan een onderzoek voor de gemeente. Het 
onderzoek bestaat uit een vragenlijst die 
je digitaal of schriftelijk kunt invullen. De 
antwoorden geven een beeld van wat er 
goed gaat en wat beter kan. Hiermee kan 
de gemeente de dienstverlening zo goed 
mogelijk laten aansluiten bij de behoeften 
van de inwoners.
 
Help jij ons?
We waarderen het enorm als je de tijd wilt 
nemen om deze in te vullen. Je kunt de vra-
genlijst online invullen of per post terugstu-
ren. Ongeveer vier weken na de uitnodiging 
ontvang je een herinneringsbrief voor als je 
vergeten bent om de vragenlijst in te vullen.

Onderzoek cliëntervaring 
sociaal domein
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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

Fietspad Cartierheide
In haar raadsprogramma heeft CDA Bladel ingezet op 
verbreding van de fi etspaden op de Cartierheide. Be-
langrijkste reden hiervoor is de veiligheid op dit fi etspad. 

Een veilig fi etspad stimuleert mensen om vaker de fi ets te 
gebruiken. Tegelijkertijd is het belangrijk om goed te kijken 
naar de belangen van de natuur in dit gebied. De gemeente 
Bladel heeft samen met de gemeente Eersel, Staatsbosbe-
heer en Ravon een compromis gevonden waarin veiligheid 
en natuurbescherming de uitgangspunten zijn. 

Het fi etspad Pals-Wilde Zwijn wordt halfverhard uitgevoerd, 
o.a. ter bescherming van de gladde slang. Een gedeelte van 
het fi etspad van het Laarven-de Pan wordt volledig verhard 

en verbreed, omdat hier veel scholieren en werknemers vanuit gemeente Bergeijk over 
fi etsen richting gemeente Bladel. 

Natuurbeleving, fi etsplezier en veiligheid komen dan samen op de Cartierheide.

Annemiek van de Sande
a.vandesande@bladel.nl

www.cdabladel.nl

Den Herd naar de Mert
In de raadsvergadering van 8 juli jl. heeft de gemeente-
raad een besluit genomen over d’n Herd naar de Mert. 
Het pand van de Rabobank is in november 2019 al door 
de gemeenteraad aangekocht. 

Architectenbureau GroupA is aan de slag gegaan met het 
maken van een ontwerp. Dit alles in goede samenspraak 
tussen het bestuur van Den Herd, de verenigingen, de 
seniorenvereniging, de Goei Plak en andere toekomstige 
gebruikers, zoals de bibliotheek en jeugd- en jongerenvoor-
zieningen. 

Het investeringsbedrag om dit ontwerpplan te kunnen 
realiseren is enorm hoog. Omdat we als CDA Bladel wél 

achter het plan staan, maar een vinger aan de pols willen houden wat betreft de fi nanciën, 
hebben we de wethouder opgeroepen om het bedrag als taakstellend te zien en gebruik 
te maken van alle beschikbare subsidies. We zullen de kosten van dit project scherp in de 
gaten houden en hopen u te ontmoeten in het nieuwe gemeenschapshuis in Bladel in 2023!

Pauline van den Heuvel
p.vandenheuvel@bladel.nl

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Korting t/m 30%

10%
20%

25% 30%

WIST 
   JE 
 DAT...?

... een van de           reuzenschildpadden die 
Charles Darwin mee terugnam van zijn bezoek aan de 

Galapagoseilanden pas onlangs is overleden? 
Ze heette aanvankelijk Harrie, maar later kwam men 
erachter dat het een vrouwtje was en werd ze Harriet 
gedoopt. De schildpad werd ongeveer 176 jaar oud en 

sleet haar laatste jaren in Australië.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

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

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Gratis
Airco Controle

Mei t/m Juli

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497-336388 I www.aircoservicehein.nl
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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

Km-stand : 43.606 KM
Bouwjaar : 2018

Aantal deuren : 5
Brandstof : Bezine

Toyota Avensis Touring Sports 1.8 VVT- i Dynamic automaat

Nu tijdelijk 

€ 23.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 475,- per maand!*

AUTO VAN DE WEEKAUTO VAN DE WEEK
SERVICE SERVICE

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

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

Op Weg
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

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 be-
doeld 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 be-
trekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... het afhaal-
restaurant van alle 

tijden is? 
Onderzoekers 

ontdekten in de 
overblijfselen van 
de stad Pompeï een 
thermopolium, een 
winkel waar je 
kant-en-klaar 
maaltijden kon 

bestellen. 
Men vermoedt dat 
er ongeveer 150 
van dit soort 

restaurants waren.

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

HAPERT - Wereldwijd is een plotselinge 
hartstilstand de voornaamste doodsoor-
zaak. Het zal je maar overkomen dat je 
in je omgeving meemaakt dat iemand 
een hartstilstand krijgt. Weet jij dan wat 
je moet doen?

Op dinsdag 5 oktober organiseert Marc 
Hoeks Opleidingen een reanimatiecursus. 
In deze cursus leer je in 1 avond hoe je 
iemand met een hartstilstand op de best 
mogelijk manier kunt helpen. Uiteraard valt 
hieronder ook het gebruik van de AED. 

Eerste Hulp aan Kinderen
Weet je dat er jaarlijks ruim 60.000 kinde-
ren betrokken zijn bij een ongeval in en om 
het huis? Hoe fi jn is het dan als jij weet wat 
je moet doen als er iets gebeurt! De cur-
sus Eerste Hulp aan Kinderen bestaat uit 2 
donderdagavonden: 7 en 14 oktober. Voor-
af doe je thuis een e-learning. 

Interesse?
De cursussen worden gegeven bij de Poort 
van Brabant, Oude Provincialeweg 82 in 
Hapert. Omdat we met kleine groepen wer-
ken, wordt aangeraden om niet te lang te 

wachten met inschrijven. Dat kan via  www.
marchoeksopleidingen.nl (kies rechtsbo-
ven voor ‘inschrijven’ en vervolgens voor 
de cursus van je keuze). Heb je nog vra-
gen? Mail dan naar info@marchoeksoplei-
dingen.nl.

Cursussen reanimatie en Eerste Hulp 
aan Kinderen in Hapert

Meerijder gezocht 
Ik ben op zoek naar een meerijder voor een reis naar Roemenië voor circa 10 
dagen.

- Geen chauffeur
- Er zitten geen kosten aan verbonden

Voor meer informatie bel naar Jan Bergmans, telefoon 0497-387197.

Haagsche Courant - 1899
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Blauwgroen Bladel werkt aan een betere 
omgeving door water- en natuurvriende-
lijk om te gaan met dat wat we hebben en 
zoekt:

Werkgroepleden 
Wil jij de gemeente Bladel fi jner, gezonder 
en toekomstbestendiger maken? Je hebt 
o.a. interesse in:
- beheer van sociale media
- tuinen fotograferen
-  vraag en aanbod van inwoners in kaart 

brengen
-  meedenken om de gemeente Bladel 

Blauwer en Groener te krijgen

Vrijwilligers die regentonnen plaatsen
Je helpt mee om bij geïnteresseerden een 
regenton te installeren. Het is prettig als je 
handig bent, maar je hoeft geen specifi e-
ke kennis of ervaring te hebben. Dit kan bij 
ons geleerd worden!

Tuincoach 
Je geeft geïnteresseerden advies hoe zij 
hun tuinen klimaatvriendelijker kunnen in-
richten. Zo wordt er gekeken of er regen-
water kan worden opgevangen en of er 
meer groen in de tuin gecreëerd kan wor-
den. Dit heeft een positieve uitwerking op 
insecten en vogels. 

Ben jij een betrokken inwoner van de ge-
meente Bladel die houdt van meer groen 
in de tuin, straat en buurt? Past een van 
bovenstaande vacatures bij jou? Neem 
dan contact op met Janneke de Vries 
van Blauwgroen Bladel: 06-2192 5978 of 
blauwgroenbladel@gmail.com

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

De zorg die familieleden 
voor elkaar hebben is on-
misbaar. Door het veran-
derende overheidsbeleid 
komen er steeds meer 
taken bij de mantelzorger 
te liggen. Veel mantelzor-

gers doen zorgtaken voor hun naasten 
als vanzelfsprekend. Met liefde en ple-
zier, maar de zorg kan soms ook zwaar 
voelen. Gelukkig is er ook aandacht 
voor de mantelzorger, en wordt hun in-
zet enorm gewaardeerd. 

Je bent mantelzorger als je de zorg voor 
een familielid of goede bekende hebt. Deze 
zorg kan zowel praktisch van aard zijn zoals 
boodschappen doen, helpen bij huishou-
delijke klusjes, maar ook persoonlijke zorg, 
zoals hulp bij het douchen en aankleden. 
Of meegaan naar afspraken met huisarts 
of specialist, regeltaken overnemen, enz. 
Kenmerkend is dat je zorgt voor iemand 
waar je een sociale relatie mee hebt, dat 
de zorg onbetaald is, structureel van aard 
en gemiddeld meer dan 8 uur per week. De 
meeste mensen worden vanzelf mantelzor-
ger als partner, kind, vader of moeder ziek 
of hulpbehoevend wordt. Het begint soms 
met kleine klusjes maar kan ook neerko-
men op zorg voor dag en nacht. En dan is 
dat een pittige taak!

Steeds meer mantelzorgers moeten hun 
zorgtaken ook combineren met gezin en 
werk en hebben daarmee een driedubbele 
taak. Vaak ligt er veel op je bordje als je 
mantelzorger bent. Het kan dan fi jn zijn om 
daar eens met een ander over te praten. 
Welzijn de Kempen biedt die mogelijkheid. 

Wij gaan graag met u in gesprek over uw 
mantelzorgtaken, verwijzen u door naar de 
juiste instanties, denken met u mee over 
mogelijke oplossingen en kunnen u ontlas-
ten door de inzet van een vrijwilliger. 

Bent u mantelzorger voor iemand in de 
gemeente Bladel en heeft u behoefte om 
daar eens met iemand over te praten? 
Neem contact op met infopunt zorg en 
welzijn: infozorgenwelzijn@welzijndekem-
pen.nl of met Ivonne Megens: imegens@
welzijndekempen.nl

Aandacht 
voor mantelzorg

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

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

www.rijksoverheid.nl

Contact met gemeente 
telefonisch of online
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Programma 60 jaar muziek in de Kempen

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 presentatie. Meer info treft u aan op onderstaande website:

1 augustus
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 1 augustus een lezing over 
carnaval, door Hendrik van der Aalst en Henk van de Klundert met livemuziek van 
dweilorkest Krankjorum en een optreden van Harrie van de Vegt als d’n Driek.

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

www.achtzaligheden.nl

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

NETERSEL - De lange corona-periode 
die al achter ons ligt, heeft ook een groot 
eff ect op de culturele sector en heeft 
heel wat orkesten de mogelijkheden tot 
musiceren ontnomen. Ook het PUUR 
Poporkest uit Netersel heeft hier last van 
gehad. Met grote groepen bij elkaar ko-
men, zat er lange tijd niet in, waarmee 
het voor de ruim 30 muzikanten zo goed 
als onmogelijk was om gezamenlijk te re-
peteren, laat staan een optreden te doen.

Toch werd in het immer creatieve Netersel 
een oplossing gevonden om musiceren 
te combineren met een leuk evenement 
voor het hele dorp. Ze bedachten een mix 
van PUUR muziek en een speurtocht: de 
sPUURtocht door Netersel. Doel van de 
tocht was het vormen van een zin met 
letters die te vinden waren bij de muziek-
makers. Daarbij kwam het aan op oplos-
sen van raadsels, het zoeken naar extra 
aanwijzingen én het raden van muziek-

fragmenten. Zondag 11 juli was het zover. 
Een heerlijk zonnige ochtend met overal in 
het dorp wandelende en vooral speurende 
groepen. Minstens zo opvallend was dat 
overal heel goede muziek te horen was: 
van de Latestraat tot aan de Hoeve en van 
de Lei tot aan de Hoekakker. Neem daarbij 
goed geregelde catering op vier verschil-
lende plekken, fi jne muziek en rond de 
lunch ook nog eens tosti’s. Alle ingrediën-
ten voor een heel leuk en vooral muzikaal 
evenement.

De oplossing van de puzzel was overigens:  
‘Er zit muziek in Netersel’ en de winnaars 
waren uiteindelijk Lars Vosters, familie 
Buijtels en familie Michiels. Maar naast het 
winnen was het allerleukste om weer sa-
men onderweg te zijn in eigen dorp. Was 
de winterse carnaval in Netersel al bijzon-
der, dan hebben we nu ook een zomers- en 
muzikaalevenement, dat zeker voor herha-
ling vatbaar is. Goed gedaan PUUR!

Een geslaagde Neterselse sPUURtocht

MUZIKAAL

REGIO - Heb je altijd al een blaas- of 
slagwerkinstrument willen leren bespe-
len of lijkt samen muziek maken je ge-
weldig? Dan is dit je kans! Omnia (Lage 
Mierde), De Vriendschap (Middelbeers) 
en St. Cecilia (Vessem) organiseren sa-
men na de zomer ‘Primo Passo’, een 
superleuk muziekproject voor (jong)vol-
wassenen. 

In tien repetities laten we je ervaren hoe 
fantastisch het is om samen muziek te ma-
ken. Op zondag 17 oktober is de eerste re-
petitie. Dit belooft een bijzonder gebeuren 
te worden onder de enthousiaste muzikale 
leiding van Guus Pieksma, initiatiefnemer 
van dit succesvolle concept uit Sneek. 

Om mee te kunnen doen hoef je geen mu-
zikale ervaring te hebben of noten te kun-
nen lezen. De repetities duren twee uur en 
die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pau-
ze en belangrijk: het plezier staat voorop. 
We sluiten de repetitieperiode af met een 
daverend concert.

Doe jij mee? Dan zorgen wij voor een les-
senaar en een instrument. Misschien weet 
je al welk instrument je wilt bespelen en 
anders zoek je ter plekke eentje uit. Verder 
krijg je een complete lesmap. Driehonderd 
muzikanten gingen je voor en ontdekten 
een geweldige nieuwe hobby.

Alles wat je moet weten
Startdatum en tijd: zondag 17 oktober 
2021, 10.30-12.30 uur. Vervolg: iedere 
week op de zondagochtend van 10.30- 
12.30 uur. Locatie: Vessem/Lage Mierde. 
Kosten: € 100,-. Coronaproof: tijdens de 
repetities houden we ons aan de geldende 
coronamaatregelen. 

Voor aanmelden, vragen en informatie: pri-
mo.passo2021@gmail.com. 

Kijk ook op: 

www.facebook.com/nijtalintorkest

www.nijtalintorkest.nl

Ontdek het plezier 
van samen muziek maken!
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1816 juli 2021Interesse in een welkomsbonus van € 150,00 netto? Voor de gehele zomerperiode zijn we in de Regio de Kempen op zoek naar toffe

 
Ben je doordeweeks op zoek naar flexibele uren  

of wil je juist vaste uren?
Zoek je een bijbaan waar je ná je vakantie ook  

kunt blijven werken als je wilt?
Heb je misschien een rijbewijs B?

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie 

schoonmaakbaan beschikbaar.
Vul op www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures  

je gegevens in en wij nemen snel contact met je op.
Mailen kan ook:

tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

Vakantiekrachten m/v

Mastbos 23 - Bladel | T. 0497-388458

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW VACATURE IN 

ONZE WEEKBLADEN?
Bereik 35.000 brievenbussen 

in de Kempen!

Elke laatste week van de maand kunt u tegen een extra aantrekkelijk 
tarief uw personeelsadvertentie plaatsen in de weekbladen 
De Hint - Eyckelbergh - PC55. Speciale kortingen tot wel 50%!

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

Vacatures 
in de regio!
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Dus jij wilt als
Verzorgende IG 
bijdragen aan mijn 
dagelijkse zorg?

Vertel.

Bij Oktober leveren we iedere dag warme 
zorg aan voornamelijk kwetsbare ouderen. 
Wij zoeken voor diverse afdelingen 
Verzorgenden 3IG. Oktober heeft huizen 
in Bladel, Reusel, Eersel, Bergeijk, Waalre 
en Veldhoven.

Wat past het beste bij jou?
Wil je graag werken op de afdeling psycho
geriatrie (PG), somatiek of GRZ? En dan het 
liefst kleinschalig of juist grootschalig? Of werk 
je graag in ons flexteam of liever in de wijk?
Dat kan allemaal bij Oktober.

Wat ga je doen? 
Jij ziet het als een ultieme kans om te bouwen 
aan een warm, veilig en vertrouwd thuis voor 
onze cliënten. Je verleent de dagelijkse zorg 
volgens het opgestelde zorgleefplan, terwijl 
je ondertussen gezellig een praatje maakt. 

Je ondersteunt bij ADL taken, verricht verpleeg
technische handelingen en helpt met oefeningen 
in het kader van therapie of revalidatie.
Jij stimuleert cliënten om zo goed mogelijk voor 
zichzelf te zorgen door hun zelfstandigheid, zelf
redzaamheid en hun eigen regie te versterken.

Wat kunnen we je bieden?
· Marktconform salaris FWG 35 CAO VVT
· Een contract van 8-32 uur
· Werken met de nieuwste technologie (domotica) 
· Opleidingsmogelijkheden
· Jaarlijks een vakantietoeslag van 8%.  
· Een eindejaarsuitkering van 8,33%.  
· Een fijne werkplek met leuke collega’s

Spreekt dit je aan?
Dan zijn wij en onze cliënten nieuwsgierig
naar je. Dus vertel, wat is jouw verhaal?  

Meer weten?  
Scan de QR code of kijk op 
werkenbijoktober.nl
Contact opnemen met
recruitment@zorginoktober.nl 
of 088-2486133 kan ook.

werkenbijoktober.nl

Wij zijn op zoek naar een 

Allround (productie)medewerker
voor onze rondhouthandel

• Ervaring niet vereist.
• Heftruckbehendigheid is een pré.
• Het betreft een fulltime baan.

Interesse? Neem contact op met P. Waterschoot. 
  Telefoonnummer 0497-682311

P. Waterschoot
Houthandel,- Verduurzamen B.V.

Dorpstraat 36,  
5529 AW  Casteren

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Wij zijn op zoek naar een 

Bedrijfsleider / varkensverzorger (m/v) 
voor ons zeugenbedrijf in Reusel.

Interesse, bel 06-53548195 
of mail Koen@orgapro.nl

Lavrijsen

Varkensbedrijf F. Lavrijsen
Postelsedijk 11
5541 NM  Reusel

T. +31-497-641248 BTW nr. NL142.388.105.B01
KVK nr. 74728555

VACATURES IN DE REGIO

Hendor is een familiebedrijf en een gerenommeerde fabrikant van kunststof pompen 
en  filtersystemen. Opgericht in 1948 en inmiddels uitgegroeid tot een internationale 
speler met distributiepunten in Azië, Amerika en Europa. De in Bladel ontworpen en 
geproduceerde producten worden geëxporteerd naar 50 landen. 

Hendor groeit en is i.v.m. uitbreiding van afdeling bedrijfsbureau op zoek naar:

Medewerker Bedrijfsbureau 
Als Medewerker Bedrijfsbureau voer je samen met je collega’s van het bedrijfsbu-
reau diverse werkzaamheden uit: 
• het maken van stuklijsten en manuals
• autocad tekenwerkzaamheden
• productieplanning
• tijdsregistratie en nacalculatie
• assisteren van de inkoper
• begeleiden c.q. leiden van projecten
• Lean inrichten van het bedrijfsbureau en de productieprocessen

Functie-eisen:
•  je hebt een technische opleiding afgerond (HBO of MBO niveau 4), bij voorkeur 

richting werktuigbouwkunde
•  kennis van bedrijfs- en productieprocessen, tekenprogramma Solid Edge of Solid 

Works, LEAN, ervaring met MS Office en ERP-systemen (MKG);
• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• je bent een teamplayer en hebt een proactieve, praktische en flexibele houding
• je hebt enige ervaring met draaien en frezen
•  je werkt gestructureerd en hebt de bereidheid om de handen uit de mouwen te 

steken
•  goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; beheersing van 

Engels en Duits zijn een pré

Wat biedt Hendor?
• een uitdagende, veelzijdige fulltime functie
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• 38-urige werkweek
• prettige, informele werksfeer in een team van 30 collega’s

Heb je interesse?
Mail dan je sollicitatie met CV naar marja@hendor.com 
of schrijf een brief met CV naar Hendor Pompen B.V., Postbus 9, 5530 AA  Bladel.

Voor meer informatie over Hendor, zie www.hendor.com

Hendor is een familiebedrijf en een gerenommeerde fabrikant van kunststof pompen en   
filtersystemen. Opgericht in 1948 en inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met  
distributiepunten in Azië, Amerika en Europa. De in Bladel ontworpen en geproduceerde  
producten worden geëxporteerd naar 50 landen. 

Ben je op zoek naar een technisch uitdagende internationale sales functie mét carrière  
mogelijkheden? Hendor breidt uit en is daarom opzoek naar een commercieel talent met ambitie 
en groeipotentieel. 

Technisch Commercieel Medewerker
Groeifunctie voor ambitieuze starter

Binnen de afdeling verkoop zijn wij op zoek naar een leergierige starter die opgeleid wil worden tot 
technisch commercieel specialist om op termijn naar een internationale sales functie te groeien.

De taken waarmee je te maken krijgt zijn:
• orderverwerking en afstemming met bedrijfsbureau
• dagelijks contact met onze internationale klanten
• ondersteunen van de sales managers
• behandelen van technische of commerciële klantvragen
• uitbrengen en opvolgen van offertes
•  afstemming en overleg met je directe en indirecte collega’s
Kortom: een veelzijdig en breed werkgebied waarbinnen jij je alle onderdelen gaat eigen maken.

Functie-eisen:
• je hebt een technische MBO (niveau 4) of HBO opleiding afgerond
• je staat in de startblokken voor een eerste of volgende stap in je carrière
• je houdt van techniek, maar wil die vanuit een commerciële functie toepassen
•  je bent niet bang om de telefoon te pakken en klanten, leveranciers of collega’s te bellen
•  je bent prima in staat om zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels te  

communiceren; Duits is initieel een pré, en ga je later ook nodig hebben
• bereidheid om op termijn internationaal te reizen
•  vanzelfsprekend heb je geen hekel aan werken met de computer, zoals administratieve  

werkzaamheden in het ERP-systeem en heb je kennis van het Office pakket
•   je bent communicatief, een teamspeler, zorgvuldig en accuraat in je werk
En erg belangrijk: je wilt jezelf verder ontwikkelen, nieuwe dingen leren, aan je carrière werken.

Wat biedt Hendor?
• een uitdagende, veelzijdige fulltime functie in een internationale werkomgeving
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• 38-urige werkweek
• prettige, informele werksfeer in een team van 30 collega’s.

Heb je interesse?
Mail dan je sollicitatie met CV naar marja@hendor.com 
of schrijf een brief met CV naar Hendor Pompen B.V., Postbus 9, 5530 AA  Bladel.

Voor meer informatie over Hendor, zie www.hendor.com
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PC55 verschijnt na deze editie nog 2 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

VOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

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

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Op vrijdagavond 9 juli werd, 
tijdens een gezellig samenzijn met de 
vrijwilligers, Kasper Touwen geëerd met 
een gemeentelijke onderscheiding van-
wege zijn jarenlange vrijwilligerswerk. 
De verrassing was goed georganiseerd 
want Kasper had niets door totdat zijn 
kinderen verschenen.

Samen
Het was even geleden dat alle vrijwilligers 
van de Voedselbank bij elkaar waren, van-
wege corona kon dat lange tijd niet. Niet 
verwonderlijk dat juist deze bijeenkomst 
werd gebruikt om afscheid te nemen van 
Kasper en Lies Touwen. Beiden waren tot 1 
januari van dit jaar jarenlang verbonden als 
vrijwilliger bij de Voedselbank. Bestuurslid 
Resi Verstijnen sprak de aanwezigen kort 
toe maar gaf al snel het woord aan wethou-
der Davy Jansen, die als loco-burgemees-
ter de offi  ciële uitreiking mocht doen.

Bestuursfuncties
Dertig jaar is Kasper vrijwilliger geweest 
en heeft hij zich met passie ingezet voor 

de gemeenschap. Hij begon als lid van 
de Ouderraad van De Sleutelaar toen zijn 
kinderen daar op school zaten. Hij richtte 
er de werkgroep Unicef op, die jaarlijks 
acties organiseerde om geld in te zamelen 
voor dit goede doel. Bij honkbalvereniging 
The Blue Sox bekleedde Kasper meerdere 
functies en leerde club van binnen en van 
buiten kennen. Als lid en voormalig voorzit-
ter van Rotary Bladel/Reusel-De Mierden, 
maakte Kasper zich sterk voor de muziek-
middag voor ouderen en de organisatie van 
het Kersthuis. 

De Voedselbank
Sinds 2008 is Kasper verbonden aan de 
Voedselbank, waar hij in 2011 de functie 
van vice-voorzitter op zich nam. Een be-
stuursfunctie weerhield hem er niet van 
niet de handen uit de mouwen te steken; 
Kasper deed alle voorkomende werkzaam-
heden en wist de vrijwilligers te verbinden. 
In 2015 werd hij voorzitter en bleef dat tot 
januari van dit jaar. 

Volgens wethouder Jansen was Kasper 
altijd een prettige gesprekspartner voor 
de gemeenten en de sociale diensten. “Hij 
is iemand die wist wat hij wilde en daar-
voor het onderste uit de kan probeerde 
te halen. Hij sprak over de achterliggende 
problematiek en de knelpunten waar de 
Voedselbank mee te maken heeft. Hij gaf 
vele presentaties op scholen, bij verenigin-
gen, bedrijven en instellingen. Hij heeft de 
Voedselbank op de kaart gezet en daarom 
verdient hij het predicaat van verdienste.”

Dankbaar
Nadat de oorkonde overhandigd was en 
het speldje opgeprikt, sprak Kasper – zicht-
baar aangedaan van de verrassing en on-
der de indruk van zoveel waardering – zijn 
dank uit. Hij had verwacht iets te moeten 
zeggen om zijn afscheid te vieren maar dat 
het om een dankwoord zou gaan, vanwege 
de onderscheiding, had hij niet zien aan-
komen. “Een beetje sprakeloos vanwege 
de eer, zou ik willen zeggen: het had niet 
gehoeven, maar je krijgt het niet terug. Ik 
ben er echt heel blij mee.”

Gemeentelijke onderscheiding 
Kasper Touwen
Voormalig voorzitter van de Voedselbank 
passend in het zonnetje gezet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IN DE KEMPEN

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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Kunnen wij het maken? 
Nou en of!

Robuust en stoer of slank en 
elegant? Met kennis, kunde en een 
eigen werkplaats is álles te maken 
voor in jouw huis en hof.

#houtexpert

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Een houtexpert nodig?
Neem contact op

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

Het mondkapje verdwijnt langzaam uit 
het straatbeeld en steeds meer acti-
viteiten zijn weer toegestaan. Steeds 
meer mensen durven ook weer te kijken 
naar een (buitenlandse) vakantie. Bij 
gescheiden ouders speelt dan de vraag 
of aan een ex-partner toestemming ge-
ven moet worden voor een buitenlandse 
vakantie en wat er gedaan kan worden 
wanneer een ex-partner hiervoor geen 
toestemming geeft.

Algemene regels
Wanneer niet beide gezaghebbende ou-
ders mee op vakantie gaan, gelden er 
strenge regels voor een buitenlandse (vlieg)
vakantie met het oog op kinderontvoering. 
Alleenreizende ouders en ouders die niet 
dezelfde achternaam hebben als een kind, 
kunnen rekenen op extra aandacht van 
de Koninklijke Marechaussee. Doordat bij 
veel ouders niet bekend is dat schriftelijke 
toestemming van de achterblijvende ouder 
is vereist, denken veel ouders er niet aan 
om deze toestemming te vragen en vast 
te leggen. Ook indien slechts één ouder is 
belast met het eenhoofdig ouderlijk gezag 
of indien de andere gezaghebbende ouder 
is overleden, is het van belang de juiste pa-
pieren mee te nemen op vakantie. Hierbij 
kan worden gedacht aan een recent uit-
treksel uit het gezagsregister of een akte 
van overlijden. Meer informatie hierover is 
te vinden op de website van de rijksover-
heid.

Toestemmingsformulier
In het geval dat er twee (gescheiden) ge-
zaghebbende ouders zijn die niet allebei 
mee op vakantie gaan, dient er toestem-
ming te worden vastgelegd. Deze toestem-
ming moet schriftelijk gegeven worden en 
er dient een kopie van het paspoort van 

de achterblijvende ouder te worden bijge-
voegd. Om ervoor te zorgen dat een toe-
stemmingsformulier de juiste informatie 
bevat, is op de website van de rijksover-
heid een speciaal formulier beschikbaar.

Vervangende toestemming door de 
rechter
Als de achterblijvende ouder weigert om 
toestemming te verlenen, dan dient de ou-
der die op vakantie wil gaan, een gang naar 
de rechter te maken. In een gerechtelijke 
procedure kan deze ouder de rechter dan 
verzoeken om vervangende toestemming 
voor de buitenlandse vakantie. 

De invloed van Corona
Eén van de meest voorkomende redenen 
voor een rechter om geen vervangende 
toestemming te verlenen voor een buiten-
landse vakantie, is dat het kind gevaar 
loopt in het gewenste vakantieland. De 
vraag kan gesteld worden of het Corona-
virus een reden is voor de rechter om ver-
vangende toestemming te weigeren. Uit 
eerdere uitspraken van de rechter lijkt te 
volgen dat voor een vakantie naar een land 
met code geel of code groen (vervangen-
de) toestemming wordt verleend. Bij een 
land met code oranje of code rood, ver-
leent de rechter doorgaans deze toestem-
ming niet. Alle specifi eke omstandigheden 
van het geval dienen echter in ogenschouw 
te worden genomen. 

Mocht u hulp nodig hebben bij of vragen 
hebben over het toestemmingsformulier 
of een gerechtelijke procedure, dan kunt 
u vanzelfsprekend contact opnemen met 
één van onze familierechtadvocaten. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Op vakantie met kinderen 
tijdens Corona

Eventjes snel een pakketje of eten afha-
len. De auto snel eventjes ergens neer-
zetten. Je bent waarschijnlijk minder 
dan 5 minuten weg. Heel herkenbaar, 
althans voor mij. Maar ik realiseerde me 
niet dat mijn auto dan geparkeerd stond 
voor een uitrit of op de weg, waardoor 
er niemand door kon. Het is toch maar 
voor 5 minuten (denk ik).

Als je er later over na gaat denken, dan is 
het meestal meer dan 5 minuten. De friet-
jes waren nog niet helemaal gebakken. 
Het pakketje moest gezocht worden. Of er 
waren toch meer mensen in het afhaalpunt 
dan dat je gezien had. Allemaal mogelijk-
heden die de 5 minuten langer maken.

Het is totaal niet met kwade opzet. Maar 
toen mij iemand mij erop aansprak, ben ik 
er over na gaan denken. Inderdaad, het is 
voor mij (waarschijnlijk) maar 5 minuten. 
Maar voor de mensen die er (over)last van 
ondervinden is het dagelijkse kost. En ie-
dere dag 5 minuten is in een week toch al-
weer een half uur, waardoor deze mensen 
niet hun inrit in kunnen rijden, niet verder 

kunnen, de weg versperd is en zo verder.
Een keertje 5 minuten, daar zal niemand 
moeilijk over doen. Maar dagelijks/weke-
lijks/maandelijks 5 minuten, dat geeft irri-
tatie. Zelf zodanig dat er burenruzies over 
kunnen ontstaan. Zeker nu, nu de lontjes 
toch al korter zijn, omdat we door de over-
heid, vanwege COVID-19, opgehokt wor-
den. Dit is ook één van de reden dat het 
misschien erger lijkt. Zo veel mogelijk men-
sen werken thuis, waardoor de auto over-
dag ook thuis staat. 

We gaan ervan uit dat niemand het met 
kwade opzet doet. Maar realiseer je wel dat 
het voor mensen, die er hinder van onder-
vinden, heel erg vervelend kan zijn. Op de 
foto’s laat ik wat situaties zien. Je denkt in 
eerste instantie, zo erg is het niet maar in 
tweede instantie. Ja, iedere dag hier tegen 
aanlopen dat kan inderdaad vervelend zijn. 
Om dit dagelijks mee te maken, daar word 
het niet beter van!

Lianne van de Ven
Buurtbemiddelaar van 
Cordaat/Welzijn de Kempen

Wie kent het niet?

INFORMATIEF
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Gemeentelijke onderscheiding voor Kasper Touwen 
uit Bladel

De heer Kasper Touwen kreeg op 9 juli een 
gemeentelijke onderscheiding uitgereikt door wethouder 
Davy Jansen. Kasper Touwen kreeg de onderscheiding 
tijdens het vrijwilligersfeest van de Voedselbank Bladel.

Kasper Touwen zet zich al ruim 30 jaar in als vrijwilliger. 
Zo zat hij van 1990 tot 1994 in de ouderraad van 
basisschool De Sleutelaar, waar hij de werkgroep Unicef 
oprichtte. Jaarlijks werden er door de kinderen acties 
gehouden om geld in te zamelen voor Unicef. Een 
initiatief dat vele jaren navolging heeft gekend en een 
terugkerend thema op school bleef.

Van 1992 tot 2004 was Kasper Touwen vrijwilliger bij 
honk- en softbalvereniging Blue Sox, dat in 1992 werd 
opgericht. Hij zat er 10 jaar in het bestuur als 
vicevoorzitter, voorzitter en secretaris. 
In 2008 was Kasper Touwen voorzitter van de Rotaryclub 
Bladel, Reusel-de Mierden. Hij zorgde voor de catering 
bij de jaarlijkse gratis muziekmiddag voor 350 tot 400 
senioren in de aula van het Pius X-College. Ook 
organiseerde en runde hij jaren het Kersthuis om geld in 
te zamelen voor goede doelen. 

Stichting Voedselbank Bladel werd in maart 2008 
opgericht. Op 1 januari 2011 trad Kasper Touwen tot 
het bestuur toe als vicevoorzitter. Meteen werd duidelijk 
dat het bestuur van de Voedselbank Bladel een 
meewerkend bestuur is. Twee weken na zijn aantreden 
stond Touwen kratten te vullen en deed hij er alle 
voorkomende werkzaamheden. 

In 2015 nam hij het voorzitterschap over en hij leidde de 
voedselbank met 20 vrijwilligers, alsof het zijn eigen 
bedrijf was. Hij was zorgzaam voor iedereen; van 
vrijwilliger tot cliënt. Hij had vaak overleg met de sociale 
dienst en de andere afdelingen van de drie gemeenten 
die tot het verzorgingsgebied behoren van de 
Voedselbank Bladel. Met afgevaardigden van de politiek 
sprak hij over de achterliggende problematiek en de 
knelpunten waar de voedselbank mee te maken heeft. 
Ook gaf hij veel presentaties op scholen, verenigingen, 
bedrijven en instellingen. Daarmee zette hij de 
Voedselbank Bladel op de kaart. Per 1 januari 2021 is 
Touwen gestopt als voorzitter.

Aanmelden voor de 
gemeenteraads- 
verkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn het weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit lijkt nog ver weg, 
maar de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle 
gang. Wilt u met een politieke partij deelnemen aan 
de verkiezingen en zo meebeslissen over wat er in de 
gemeente Bladel gebeurt? Dan moet u uw partij 
opgeven. Dit geldt voor zowel nieuwe partijen als 
voor partijen die momenteel al in de gemeenteraad 
zitten en opnieuw mee willen doen. 

Meedoen?
Heeft u niet meegedaan met de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u uw 
politieke vereniging eerst registreren bij het centraal 
stembureau van de gemeente. Een verzoek tot 
registratie kunt u indienen tot en met 20 december 
2021. Voor deze registratie moet een waarborgsom 
van € 112,50 worden overgemaakt; deze wordt 
teruggestort na inlevering van een geldige 
kandidatenlijst.

Vervolgens heeft u tot en met 31 januari 2022 om 
de kandidaten van uw partij door te geven. Dit 
moeten alle partijen doen – ook als u al meegedaan 
heeft tijdens de vorige verkiezingen. Van elke 
kandidaat op de lijst moet een verklaring van 
instemming met de kandidaatstelling worden 
overlegd. Partijen die nieuw zijn of die tijdens de 
vorige verkiezingen geen zetel behaald hebben, 
moeten bij de kandidaatstelling een waarborg van  
€ 225,- betalen. Deze krijgt u terug als 75% of meer 
van de kiesdeler wordt gehaald.

Bij zowel de registratie van de partij als bij de 
kandidaatstelling moet u enkele documenten voor 
kunnen leggen. Het kost tijd om deze documenten 
samen te stellen en te verzamelen. Het is dus 
belangrijk dat u op tijd begint!

Verkozen! En nu?
Gemeenteraadslid zijn is een mooie taak. U kunt 
daarmee écht iets betekenen voor de gemeente 
Bladel. Tegelijkertijd is het ook een verantwoordelijke 
taak. Houd er rekening mee dat contact met burgers 
en het lezen van stukken de nodige tijd in beslag 
neemt en dat de raadsvergaderingen altijd in de 
avond plaatsvinden. Dit is iets om in het achterhoofd 
te houden, voordat u zich aanmeldt als kandidaat.

Meer informatie
Heeft u of uw politieke groepering interesse? Of wilt 
u eerst meer weten over wat het raadslidmaatschap 
inhoudt? Dan kunt u contact opnemen met de griffie 
Jelle van der Wiel via griffie@bladel.nl of via  
0497-361 636. Hij kan u meer informatie geven. 

Wandelen met de hond? Houd hem aangelijnd!
Net zoals in alle andere gemeenten heeft de gemeente 
Bladel ook veel bewoners die in het bezit zijn van een 
hond. Het is vanzelfsprekend dat deze dieren hun 
beweging nodig hebben en hun behoefte moeten doen. 
Binnen de gemeente Bladel geldt dat honden, zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom en ook in de 
natuurgebieden, aangelijnd moeten zijn. Helaas wordt 
met regelmaat geconstateerd dat honden niet 
aangelijnd zijn en dat de uitwerpselen niet opgeruimd 
worden. Dit leidt tot irritatie bij andere wandelaars en 
gebruikers van de openbare ruimte. Met name voor de 
mensen van KempenPlus die werkzaam zijn in de 
groenvoorziening, maar ook voor spelende kinderen is 
het erg onhygiënisch als ze hondenpoep tegenkomen 
op het gras en in het plantsoen.

Een boete voor het lopen met een niet-aangelijnde hond 
bedraagt € 99,-. Dit geldt ook voor het niet opruimen 
van de uitwerpselen. Als een hond achter het wild 
aanzit, kan de boete oplopen tot € 400,-.

Losloopgebied
In de gemeente Bladel is er één gebied aangewezen 
waar honden los mogen lopen. Dit gebied is gelegen 
aan de Pals, achter recreatiepark het Vennenbos. 

Voor meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/kempen/Toegankelijkheid. 
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

Gewijzigde 
openingstijden KCC
Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden 
van het Klant Contact Centrum (KCC) gewijzigd. 
Van 26 juli tot en met 3 september is er geen 
avondopenstelling op woensdag en is het KCC 
geopend tot 16.00 uur. 
Van 9 augustus tot en met 
27 augustus geldt dit ook 
op maandag. 

Het gemeentehuis is tijdens 
de vakantieperiode 
geopend van 9.00 tot 
17.00 uur.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 29 juni 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Bedrijfsontwikkeling Klein Terkooijen 2 Bladel
Er wordt medewerking verleend om het omschakelen 
binnen een diersoort en/of de uitbreiding van 
dieraantallen mogelijk te maken. Er wordt 
medewerking verleend om het agrarisch bouwvlak van 
de bestemming van vorm te veranderen, mits een 
nieuwe gebiedsdialoog wordt gevoerd. 

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen 
de geweigerde omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een tweede inrit in Casteren
Ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Update Kempisch Preventieakkoord
De raad wordt geïnformeerd over de ondertekening 
van het Kempisch Preventieakkoord.

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

Melding apv/bijzondere wetten
Hapert
•       Burg. Van Woenseldreef 29, organiseren van een 

handboog veldwedstrijd op 25 en 26 september 
2021.

Milieumelding
Bladel
•       Het Bosch 23, omschakelen van vrouwelijk 

jongvee naar volwassen paarden;
•       Het Bosch 4, veranderen van het bedrijf (paarden/

kippen).

Hapert
•       Schouwberg 1, breken van 5600 ton mengpuin.

Hoogeloon
•       Koebosakkers 4, veranderen van de bestaande 

rundvee- en varkenshouderij.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       De Kuil 36, aanleggen van een extra oprit;
•       Molenstraat 2, aanleggen van 4 parkeerplaatsen;
•       Oude Provincialeweg 26, wijzigen van de 

afmetingen en situering van een te bouwen 
garage en carport (wijzigen vergunning BLA-
2020-0421);

•       Burg. Swachtenstraat ong., bouwen van een 
woning.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 56A, plaatsen van dakkapellen aan 

de achterzijde van een woning;
•       Verzetshelden ong., bouwen van een woning met 

bijgebouw.

Casteren
•       hoek Hemelrijken en Kerkstraat, bouwen van 10 

woningen.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Helleneind 28C en Kamille 1, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een twee-
onder-één-kapwoning en het aanleggen van 2 
inritten, datum besluit: 22-06-2021;

•       Het Bosch 4, veranderen van het bedrijf en 
wijziging in de te houden dieraantallen/
diersoorten, datum besluit: 06-07-2021;

•       Polakkers 2, afwijken van het bestemmingplan 
voor het tijdelijk bewonen van een bedrijfspand, 
datum besluit: 02-07-2021.

Casteren
•       Kerkeneind 18A, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit en opslagruimte, datum besluit: 
30-06-2021;

•       Kerkstraat 31, plaatsen van een zendinstallatie, 
datum besluit: 01-07-2021.

Hapert
•       Dalem 19A, realiseren van twee 

recreatiewoningen in een bestaande stal, datum 
besluit: 05-07-2021;

•       Lakenvelder 2, plaatsen van een erfafscheiding, 
datum besluit: 30-06-2021.

Hoogeloon
•       Hofveld 4, realiseren van een erfafscheiding en 

fietsenstalling, datum besluit: 01-07-2021;
•       Koebosakkers 4, omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets voor het veranderen van een bedrijf 
(fase 1 milieu), datum besluit: 30-06-2021.

Overige locaties
•       gedeelte van het totale perceel, grenzend aan De 

Biezegoren in Casteren (9ha), aanleggen van 
drainage in combinatie met egalisatie en irrigatie 
van het perceel (Beekherstelproject Groote Beerze-
traject 1), datum besluit: 30-06-2021.

•       gedeelte van het totale perceel, grenzend aan De 
Biezegoren in Casteren (6ha), aanleggen van 
drainage in combinatie met egalisatie en irrigatie 
van het perceel (Beekherstelproject Groote Beerze-
traject 1), datum besluit: 30-06-2021.

Anterieure overeenkomst 
Gozelinusbocht ong. te Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van de uitbreiding van het Wenshuys met acht 
zorgappartementen en één gemeenschappelijke 
ruimte. Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of 
beroep worden ingediend. De zakelijke inhoud van de 
anterieure overeenkomst ligt vanaf 17 juli 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) van de gemeente Bladel.

Anterieure overeenkomst 
Vogelwikke ong. te Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van zes seniorenwoningen met één 
gemeenschappelijke ruimte. Tegen de overeenkomst 
kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De 
zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt 
vanaf 17 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente 
Bladel.
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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

EINDHOVEN - Ben of ken je een vrouw 
die te maken heeft of heeft gehad met 
geweld in de thuissituatie? Vanuit maat-
schappelijk werk start vanaf 22 septem-
ber weer een Sterke Vrouwen Groep. 

Gerichte aanpak
Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn van 
lichamelijk of psychisch geweld, bijvoor-
beeld door een (ex-)partner. Niet alleen 
vrouwen worden slachtoffer hiervan maar 
ook mannen. De Sterke Vrouwen groep 
richt zich echter specifiek op de doelgroep 
vrouwen, omdat het hier gaat om een ge-
richte aanpak op deze doelgroep. 

Zelfbeeld
In de groep worden achtergronden en ge-
volgen van huiselijk geweld, evenals klach-
ten ten gevolge van langdurige mishande-
ling besproken. Daarnaast wordt gewerkt 
aan een beter zelfbeeld van de vrouwen 
en het vergroten van hun zelfvertrouwen. 
Het gaat over eigen grenzen (aangeven), 

verkennen van eigen behoeften en de (on)
mogelijkheden in het stoppen van huiselijk 
geweld.

Gesprekken
Voorafgaand aan de start van de groep vin-
den er individuele kennismakingsgesprek-
ken plaats met de trainers. Deze vinden 
plaats op 8 en 15 september in de ochtend. 

Bijeenkomsten
In 10 bijeenkomsten ga je met vrouwen in 
gesprek die gelijke ervaringen hebben als 
jij. We werken hier aan door middel van 
groepsgesprekken, individuele opdrach-
ten, lichaamsgerichte en creatieve oefenin-
gen. 

De groep loopt van 22 september t/m 1 
december op woensdagochtend van 09.30 
tot 11.30 uur. (Op 27 oktober niet in ver-
band met de herfstvakantie). 

Informatie en locatie
Locatie: Wijkcentrum de Dommel, Benne-
kelstraat 131 in Eindhoven. Deelname aan 
de groep is gratis. 

Aanmelden kan tot 5 augustus bij Hilde van 
der Wal: h.vd.wal@lumenswerkt.nl of tele-
foon 06-27329486. 

Kijk voor meer informatie op 

www.lumenswerkt.nl

Sterke Vrouwen Groep - 
maatschappelijk werk
Voor vrouwen die te maken 
hebben (gehad) met huiselijk geweld
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Haas
karbonade

Kippen
drumsticks

Gegaarde
kipschnitzelskipschnitzels

Varkens
oesters

Runder 
vinken

VarkensVarkensVarkens

100 gram € 1,29
GegaardeGegaarde

500 gram € 3,75
Runder Runder 

100 gram € 1,49

vinkenvinken
4+1

GRATIS

oestersoestersoesters
4+1

GRATIS

Chinees/Zeeuws spek

Boterhamworst

Chinees/Zeeuws spek
100 gram € 1,75

Chinees/Zeeuws spek

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

Chinees/Zeeuws spek
100 gram € 1,19

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 19 JULI  T/M ZATERDAG 24 JULI

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

                                                      

100 gram100 gram € 1,49€ 1,49€ 1,49€ 1,49

Runder
braadvlees

SA�IGE TROS TUEND�RTJE

Stokbr�dje met 
geruld gehakt, 
k�s en saus. 

Le�er bij de lunch 
of tu�end�r.

Ide�l om soep 
van te maken, 

m�r �k le�ker 
d�r �n salade. 
NU EXTRA V�RDELIG

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

drumsticksdrumsticks
500 gram500 gram € 3,75
Naturel/Gemarineerd

kipschnitzelskipschnitzelskipschnitzels
4+1

GRATIS H�rlijke spare 
ribs. V�r op de 

�q, in de oven of 
in de magnetron.

Deze w�k: 

V�RGEG�RDE

TUEND�RTJE
met gehakt!SA�IGE TROS TUEND�RTJE

tomaten!

W¤KW¤KW¤KW¤KW¤KTO�ER!

V�RGEG�RDE

W¤KW¤KW¤KW¤KW¤KW¤KW¤KW¤KW¤KW¤KTO�ER!
TO�ER!
TO�ER!
TO�ER!
TO�ER!
TO�ER!
TO�ER!
TO�ER!

spare ribs!

Deze w�k: 
100 gram € 1,49

2 STUKS V�R € 5,99
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De eerste 17 mogen een prijs kiezen 
uit de prijzenkast die op de pagina 
hiernaast staat afgebeeld.

  
  1. Noortje Tholen 5355
  2. Huub Spoormans 5008
  3. Frans Wijnen 5005
  4. Mike Vosters 5000
  5. F v. Haaren 4910
  6. Theo Schilders 4855
  7. Amy van Es 4675
  8. Luuk van Heeswijk 4649
  9. Nicole Tenbult 4562
10. Kees van der Heijden 4561
11. Stijn Leijten 4558
12. Els Lemmens 4550
13. Tim van Heeswijk 4540
14. Harry Vermeegen 4530
15. Bas Nijhof 4500
16. Simone Wouters 4495
17. Job Minten 4485

18. Jos Luijten 4466
19. Jan Hendrikx 4463
20. Desirée Faes Faes 4455
21. Jan Adams 4447
22. Yvonne Bierings 4445
23. Cindy Tenbült 4381
24. Selino van der Ende 4371
25. Anita Tholen 4370
26. Niek van Gisbergen 4340
27. Rene Van Roij 4338
28. Sven Peijs 4332
29. Fred van Hoof 4330
30. Roy de Waal 4325
31. Martijn Kuijs 4316
32. Ans Schilders 4314
33. Marjon Adams 4301
34. Gertjan Bierens 4270
35. Koen Fiers 4261
36. Herbert De Krom 4260
37. Phyllis Legein 4255
38. Petra van Rooij 4247
39. Harold van Lierop 4235
39. Maggie van den Boomen 4235
41. Pieter Egbers 4228
42. Hein van den Oetelaar 4211
43. Patrick Jansen 4207
44. Jaap Nijssen 4202
45. Pierre van Dooren 4195
45. John Daniëls 4195
47. Riek Bel 4180

48. Ruud Over de Vest 4166
49. Roy Smetsers 4155
50. Sjors Heuveling 4145
51. John Poppeliers 4142
52. Marit Roefs 4140
52. Harold Tenbult 4140
54. Heidi Maas 4132
55. wilbert corsten 4128
56. Jos Schippers 4111
57. Marga Lathouwers 4105
58. Daan Over de Vest 4103
59. Wies Spooren 4084
60. Richard Swaans 4064
61. Karel van Riet 4055
61. Irma Waalen 4055
63. kay corsten 4051
64. Johan Hooijen 4050
64. Kjeld Luijten 4050
66. Willem Spooren 4022
67. Harm Wouters 4019
67. Jeroen Spooren 4019
69. Gerben van der Poort 4005
70. Rick Kolsters 3995
71. Geert Stoeldraaijers 3993
72. Rick Beerens 3992
73. Elly Dekkers 3985
74. Pim Heijden 3977
75. Marco van den Heuvel 3973
76. Mark Adams 3967
77. John Bierens 3962
78. Ad Spooren 3941
79. Frank Rooijackers 3929
80. Rob Luijten 3920
80. Toon Daniels 3920
82. Bettine Jansen 3918
83. Harm Bruininx 3905
84. Iris Wouters 3890
85. Teun Grimbergen 3880
86. Kees van de Ven 3875
86. Anouk Lauwers 3875
88. Ad van Huijkelom 3865
89. Marc Jansen 3860
89. Jan Lavrijsen 3860
91. Hugo Kolsters 3855
92. Jan van Rooij 3846
93. Tom van Gompel 3842
94. Sven Van der heijden 3841
95. Maikel van de Wal 3835
96. Judith willems 3825
97. Tony Jonkers 3820
98. Jelten Legein 3816
99. Henri Luijten 3815
100. Frederique van der Elzen 3795

Kijk voor de volledige eindstand op
www.pc55-ekpool.nl/ranking

Eindstand PC55 EK pool

De Hollandse Voetbalschool werd in 
1970 opgericht. In 1969 nog nét niet. 
Ajax ging dat jaar in de Europacup 1 
fi nale (voor de patatgeneratie: ander 
woord voor Champions League fi nale) 
met 4-1 kansloos onderuit tegen AC 
Milaan. Ik weet nog dat mijn twee neven 
Wim en Cees van Tante Drika daar naar 
toe zijn geweest. Met de auto naar 
Estadio Santiago Bernabéu Madrid en 
kwamen een paar dagen later zonge-
bruind weer thuis. In Spanje kon je aan 
het strand bruin worden zeiden ze. Voor 
mij was dat de eerste en tevens laatste 
interessante aardrijkskundeles. 

De legendarische Ernst Happel (‘Kein 
Geloel’) stond een jaar later aan de 
basis van De Hollandse School. Op 
6 mei 1970 schreef Feyenoord historie 
in San Siro Milaan door Celtic met 2-1 
te verslaan én als eerste Nederlandse 
club de Europacup 1 te winnen. Dat jaar 
wonnen ‘we’ ook nog de wereldbeker. 
Met een ongrijpbare linksbuiten Coen 
Moulijn, een geweldig middenveld onder 
leiding van ‘De Kromme’ en een bikkel-
hard verdedigingsduo Israël – Lazeroms. 
De magische woorden van verslaggever 
Herman Kuiphof, bijgenaamd Tsjuiphof,  
na afl oop zal ik nooit vergeten: ‘Milaan 
is een beetje van Feyenoord. San Siro is 
op het ogenblik helemaal van ons.’ Niets 
dan lof over good old Evert Ten Napel 
maar zijn legendarische woorden uit 
1988 ‘Het Volkspark is van Oranje’ heeft 
hij wel gekopieerd van zijn leermeester 
Tsjuiphof.

Ajax maakte furore door zowel in 1971, 
‘72 als ‘73 de Cup met de grote oren te 
veroveren. Legendarische voorhoede, 
‘gewoon drie spitsen’. Sjaak Swart 
rechtsbuiten, Cruyff  in de spits en Piet 
‘Schaar’ Keizer linkerspits. In 1974 kwam 
De Hollandse School tot volledige ont-
plooiing. Tijdens Het WK speelden we 
iedereen van de mat, behalve gastland 
Duitsland. Wingbacks als Krol en Suurbier 
werden toen nog gewoon opkomende 

backs genoemd. En de links- of rechts-
buiten nam dan even hun positie over. 
Dat werd ook wel Totaalvoetbal ge-
noemd. Oranje ging heel de wereld over. 
Johan Cruyff  zei het heel treff end: ‘voet-
bal is heel simpel, maar het moeilijkste 
wat er is, is simpel voetballen.’

Tijdens het afgelopen EK werd duide-
lijk dat Oranje wel degelijk heel simpel 
kan voetballen. Maar dan niet in de visie 
van Cruyff  maar ‘de visie’ van De Boer, 
dat houdt in ‘geen visie’. Die wou het 
wel héél simpel houden. Op een tacti-
sche wissel hebben we hem nog nooit 
kunnen betrappen. Terwijl daar tegen 
Tsjechië juist volop reden toe was. Blind 
naar achteren halen en De Jong naar 
voren bijvoorbeeld. Maar De Boer slaapt 
lekker door en wisselt Malen. Die zou 
maar zestig minuten kunnen spelen. 
Waarom neem je hem dan mee? Hij werd 
gewisseld voor Promes, die samen met 
Stekelenburg in het kaartclubje van De 
Boer zit. Terwijl heel Nederland zich zat 
te verbijten over deze ‘Robben-wissel 
in het kwadraat’ keek ik even naar de 
assistent-trainers Van Nistelrooij en 
Lodeweges. Die zouden toch wel ingrij-
pen? Maar nee hoor, Frankie de Boer is 
de baas. En vanavond wordt er weer ge-
zellig gekaart. Schuppes troef.

Van Nistelrooij vond dat we zo’n leuke 
vriendengroep hadden bij Oranje. Ze 
gingen zo vriendschappelijk met elkaar 
om tijdens het piano spelen. Echte voet-
balkenners weten dat je met een vrien-
dengroep alléén nooit kampioen wordt. 
Er moeten altijd wat etters tussen zitten, 
die het team juist beter maken. Een Jan 
Wouters die er eens lekker onderdoor 
schoff elt bijvoorbeeld. Zoals de Tsjechen 
ook Frenkie de Jong stevig aanpakten, 
maar wel binnen de normale voetbalwet-
ten. 

Hoe nu verder? Dat een vriendengroep 
in de technische staf wél werkt, bewees 
Italië dit EK. Wat een mooi stel: Mancini 
en Vialli, gezworen kameraden, en dan 
ook nog samen met nog 4 andere Samp-
doria-vrienden in de staf  smeedden zij 
de nieuwe Europees Kampioen. Ik pleit 
niet voor Louis van Gaal maar wel voor 
Sjaak Swart en Willem van Hanegem 
aan het roer. Dan komt er weer plezier in 
het spelletje, wordt er heel simpel 4-3-3 
gespeeld en dan komen de resultaten 
vanzelf. Qatar, here we come!

        Koning Voetbal

De Hollandse 
school

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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Grand Café Brasserie 
La Gare

High Beer/Wine 
voor 2 personen

Van Bommel 
Optiek

Zonnebril naar keuze

De BBQ Specialist
BBQ Populair 

voor 4 personenDE BBQ
SPECIALIST

Marts 
Worstenbrood

Kadobon 
t.w.v. € 50,-

Jumbo 
Dick van Gerwen
Luxe BBQ pakket 
voor 5 personen

Wijnslijterij Hendriks
Een koker met 

cocktail en bar tools

Tuincentrum 
Groenen
Kadobon 

t.w.v. € 50,-

Gall & Gall
Kadobon

t.w.v. € 25,-

Albert Heijn Bladel
Boodschappentas 

t.w.v. € 50,-

IJssalon Picolo
3 kadobonnen 
t.w.v. € 10,-

Bladel Centrum
Bladelbon 

t.w.v. € 50,-

DA Antonius
Een schoonheids-

behandeling 
t.w.v. van € 50,-

De Houtwinkel
Kadobon 

t.w.v. € 50,-

Etos
Kadobon

t.w.v. € 25,-

Bakkerij Swaanen
2 luxe belegde 

broodjes & drankje 
t.w.v. € 20,-

Voet en Goed
Kadobon 

t.w.v. € 50,-

BLADELCENTRUM.NL/ACTIE

Welkom terug!Welkom terug!

Wonen

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl

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

Ali is helemaal verzot op glas 
Daarom zijn alle kastdeuren 
ook van glas gemaakt

‘‘ Het appartement 
was te mooi om te 
laten schieten en 
voor alles moet een 
oplossing zijn

‘‘ Het appartement 
was te mooi om te 
laten schieten en 
voor alles moet een 
oplossing zijn’’

Ali en Ad Loos woonden veertig jaar met veel 
plezier in een vrijstaand huis is Riethoven. Nu het 
pensioen zich aangekondigd heeft, werd de woning 
te groot voor het echtpaar. Gezocht werd naar een 
appartement in een levendige omgeving met veel 
kastruimte. Het eerste vonden ze in Veldhoven, 
dat laatste bij De Houtwinkel in Bladel, waar ze 
kasten op maat lieten maken. Sinds september 

Kleiner gaan wonen
Ali werd geboren in Riethoven en de wieg 
van Ad stond in Bergeijk. “Ik was en ben 
enorm verknocht aan het dorp, bijna heel 
mijn familie woont er”, vertelt Ali Loos. “Maar 
in Riethoven zijn geen appartementen en 
we wilden toch echt kleiner gaan wonen. Er 
zijn wel seniorenwoningen maar dan zit je 
nog steeds met een tuin. We hadden een 
grote tuin en dat was de laatste jaren meer 
een last dan een lust geworden. Ad hield 
alles buiten bij; er was een siertuin en een 
moestuin. Alle groenten wekte ik in zodat 
we de hele winter nog uit eigen tuin konden 
eten. Het onkruid wieden en sproeien 
wisselden elkaar af en vooral in de zomer 
was er geen houden aan. We konden 
eigenlijk niet goed op vakantie omdat we 
dan wisten dat de tuin ontploft zou zijn als 
we terugkwamen. We vroegen wel vrienden 
of familie om het een beetje bij te houden 
maar eigenlijk vraag je dan veel.”

Samen
Nu Ad en Ali meer vrije tijd gaan krijgen, 
willen ze er wat vaker op uit. “Er zijn nog 
genoeg vakantiebestemmingen om te 
ontdekken”, zegt Ad. “Nu de druk van het 
huis en tuin weg zijn, kunnen we makkelijker 
weg. Ons huis was snel verkocht en na 
even zoeken vonden we dit appartement 
in Veldhoven. We zijn een paar keer gaan 
kijken voordat we de knoop doorhakten. 
Eigenlijk was het enige dat ons in eerste 
instantie weerhield om ‘ja’ te zeggen, dat 

er zo weinig opbergmogelijkheden in het 
appartement waren. Ik wilde geen afstand 
doen van mijn gereedschap, mijn boeken 
en de administratie en Ali schildert voor de 
hobby. Daar heb je ruimte voor nodig; je wilt 
niet alles in het zicht laten liggen en daarbij 
zitten we graag bij elkaar. Het is nu juist zo 
leuk dat zij bij het raam staat te schilderen 
en ik achter mijn pc zit. We hebben allebei 
onze eigen plek maar zijn toch bij elkaar.” 
Aan de muur hangen een aantal werken 
van Ali; pointillisme is haar specialiteit en 
ze houdt van kleur, dat valt op.

Kasten op maat
Voor het gebrek aan kastruimte moest 
een oplossing gezocht worden. “We zijn 
bij diverse winkels en doe-het-zelfzaken 
gaan kijken maar nergens vonden we wat 
we zochten”, vertellen Ali en Ad. “Totdat 
we bij De Houtwinkel binnen stapten. We 
legden ons probleem voor aan Arie en Bas 
en die kwamen meteen met voorstellen. De 
ruimte van de keuken en de woonkamer 

bleek uitstekend geschikt voor ruime en 
diepe kastwanden zonder dat die teveel in 
het oog zouden springen.” Ali is dol op glas: 
“Als ik een souvenir koop of sieraden zijn 
die bijna altijd van glas. Het materiaal leeft, 
schittert, weerkaatst het licht en suggereert 
ruimtelijkheid. Ik was dan ook erg blij met 
de mogelijkheid om de deuren van de 
kasten van glas te laten maken. Natuurlijk 
zijn de panelen aan de achterkant met folie 
beplakt zodat niet iedereen ziet wat er in de 
kasten staat. Daarbij geeft het een stukje 
veiligheid: het glas valt er niet uit bij breuk.”

Uitdaging
Ad en Ali zijn dolblij met het resultaat. 
“Het is mooier geworden dan we gedacht 
hadden”, roepen ze in koor. Ze lachen nog 
als ze terugdenken aan de monteurs die 
de onderdelen kwamen leveren. “Het was 
véél. De monteurs hadden dit nog niet 
eerder meegemaakt dat er zoveel kasten 
in één woning gemaakt moesten worden. 
Wij wonen op de eerste verdieping dus 

ze bleven maar lopen om alle onderdelen 
boven te krijgen. Het was jammer voor 
hun dat niet alles in de lift paste. Maar ze 
mopperden niet; ze hebben hard gewerkt 
en waren zelf ook blij met het resultaat. 
Het plafond bleek een beetje scheef te zijn 
en zo stonden ze voor nog een uitdaging 
maar die is prima en vrijwel onzichtbaar 
opgelost.”

Gelukkig
De toekomst ligt in Veldhoven, waar Ad en 
Ali van hun pensioen gaan genieten. ‘’We 
zijn een stuk kleiner gaan wonen maar 
door de toegevoegde opbergruimte in ons 
appartement hoefden we geen afstand te 
doen van de dingen waar we aan gehecht 
zijn. Het was ontzettend fijn dat we niet alles 
weg hoefden te gooien bij de verhuizing. 
Maar de kasten zijn nog niet allemaal vol 
hoor”, gniffelen ze.

OPZOEK NAAR OPZOEK NAAR 
HEEL VEEL HEEL VEEL 

DE HOUTWINKEL REALISEERDE VIJF KASTEN

BIJ AD EN ALI IN VELDHOVEN

OPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTE

De kasten van Ali en Ad zijn 
voorzien van softclose systeem

Ad kun nu al zijn 
hobbyspullen 
netjes opbergen

Hulselseweg 11, 5531PE Bladel  |  www.tuincentrumgroenen.nl  |  0497 360215

acties geldig t/m 11 juni 2019

Tevens vijverspecialist en –bioloog
Wij testen GRATIS uw vijverwater

2e Pinksterdag (10 juni)
extra open van 10:00 - 17:00 uur

2e PINKSTERDAG (ma. 10 juni) OPEN VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

Bekijk ook eens onze website: www.tuincentrumgroenen.nl

AARDBEIEN 6-PACK
Doordragend | 7,99 per stuk

GROENTE &
KRUIDEN AZ

1 kg = 10 m²
Geeft 4 maanden

voeding 
met extra kalium

van 5,99 NU: 3,49

LANTANA
OP STAM

Zomerbloeier

PLECTRANTHUS
Hang | Bont blad | Tegen muggen

1,99 per stuk

CARILLION (MILLION BELLS)
Diverse kleuren in 1 pot

DRUPPELSLANG
15 meter slang + accessoires

Ideaal om planten te bewateren

Bike 
Fashion
Kadobon 

t.w.v. € 25,-
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

Op Weg

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL  •  T. 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
 altijd 50 occasions op voorraad 
 van alle merken

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 28

Expect a letter from
 a friend w

ho w
ill ask a favor of you.

7 1
6 7

5 3 4
5 1 8

9 7 4 5
1 3 9

4 9 7
1 6
9 2

 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 8

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

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

9 9 1
8 6 1 7

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

7 4
3 8 3 8 9

3 5 8 2 2 6 3
9 5

1 2 7
8 1

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

1 9 3 7 1 6 2
8 7 7 5

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

1 3 5 1 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 28

H
urew

itz's M
em

ory Principle:
The chance of forgetting som

ething is directly proportional to.....
to........ uh..............

7 8 9
1 2 3

3 8 7 5
3 8 5 4

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

4 5 6
3 8 2

PUZZELEN

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

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

Cryptofilippine – Thema: Tijd
A 1 6 8 4 2 2 1 5

B 2 7 9 10 9

C 10 8 3 12 11 8 11 13 9

D 12 13 6

E 6 11

F 12 5 12 8 6 8 2

G 4 2 9 8 3

H 8 8 9 9 3 10 13 5

I 3 3

J 4 11 1 12 9 10

K 1 6 8 5 2 6 5

L 6 7 8 12 13

M 10 6 6 10 12 9 10

N 2 5 2 5 2

O 10 8 3 10 2

P 10 6 8 13 11 10 9

Q 5 8 2 4

R 8 3 1 12 12 6 9

A – In die periode wordt er geen 
  volkorenbruin gegeten (16)
B – Die is er vroeg bij (11)
C – Toekomstige scholing (2,3,3,3,5)
D – Die wordt er niet jonger op (6)
E – Eigenwijs tijdvak (5)
F – Verlofopname (12)
G – Was minder waardevol dan 
  de Gouden Eeuw (8 )
H – Dat was een keiharde periode (3,6,7)
I – (On)(gunstig voor) 
  wintersportvakantie (5)

J – Verwant aan witte donderdag 
  en zwarte zaterdag (6,7)
K – Geen zomervorstje (14)
L – Geen zware tijd (9)
M – Hebben september tot en met 
  april gemeen (2,1,2,2,2,5)
N – De tijd vliegt; zeker met zo’n 
  uurwerk (12)
O – Het jaar afmaken (2,3,5)
P – Tijd vóór de Verlichting (7,8)
Q – Hier word je in Bladel een maand 
  lang verzorgd (7)
R – Klokkijken (13)

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

De winnaar van vorige week is: 

Dirk-jan Gevers   
uit 

Reusel

met het oplossingswoord: ‘overgangsgebied’

Dirk-jan heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

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

A

 Puzzel & win!

De winnaar van vorige week is: 

Dirk-jan Gevers   

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

De winnaar van vorige week is: 

Dirk-jan Gevers   

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Thema: Tijd

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

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

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

ZwemmenZwemmen
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Vacature Verkoopadviseur   https://www.profita.nl/vacatures.html

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

In small, 
medium 
en large

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over 
onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl

          Deze

Uit voorraad leverbaar

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nlGestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

GROTE KEUZE 
OPSTA FAUTEUILS

Profita presenteert: 

R E L A X F A U T E U I L S
LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/adviesWij kunnen u persoonlijk adviseren in onze showroom.

MEER DAN 100 MODELLEN 
IN ONZE SHOWROOM

Airco
in de winkel

Vacature Verkoopadviseur
https://www.profita.nl/vacatures.html

3216 juli 2021

https://www.profita.nl/vacatures.html

uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij 
het selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. 
Door uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u 
ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional 
van Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van 
uw ideale interieur.

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl

Airco
in de winkel
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ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

ONDERSCHEIDEND

BLADEL - Tijdens een emotionele bij-
eenkomst op 8 juli bij Van der Heijden 
Transport werd de Ondernemersbokaal 
2020 postuum uitgereikt aan Servaas 
van der Heijden. Een paar weken nadat 
de jury beslist had dat hij de onbetwist 
winnaar was, overleed Servaas aan de 
gevolgen van corona in de leeftijd van 
82 jaar. Zijn familie nam de prijs in ont-
vangst en geeft de bokaal een mooi 
plekje in het bedrijf.

Paplepel
Servaas lééfde voor het bedrijf. Zijn doch-
ter Wendy vertelt: “Wij zeggen wel eens dat 
hij twee keer getrouwd was, één keer met 
ons mam en één keer met het bedrijf. Hij 
was er altijd, ook na zijn pensionering ging 
hij door. Hij haalde dagelijks de post, dronk 
wat, keek even rond en ging weer naar 
huis. Hij kon en wilde het niet loslaten en 
dat was goed.” 

Servaas kreeg het ondernemerschap met 
de paplepel ingegoten; zijn vader startte 
het transportbedrijf bijna negentig jaar ge-
leden, volgend jaar wordt dit jubileum ge-
vierd. Servaas nam het samen met enkele 
broers over en onder hun leiding groeide 
het bedrijf uit tot wat het nu is. Zijn vrouw 
Annie: “Jarenlang woonden wij aan het be-

drijf en dat vond hij fi jn. Hij was altijd bezig 
maar nooit met tegenzin. Hij was zó trots 
op het bedrijf en hij zou zó trots geweest 
zijn op deze onderscheiding. Juist omdat 
hij voorgedragen is door collega-onderne-
mers.”

Kenmerkend
Servaas voldeed aan alle criteria waarop 
de Ondernemersbokaal uitgereikt wordt: 
langer dan vijf jaar lid van OBGB, langdurig 
gevestigd op één van de bedrijventerrei-
nen van de gemeente Bladel, een stabiele 
werkgever zijn, langdurige arbeidscontrac-
ten hebben met personeel en van essen-
tiële betekenis zijn voor de gemeenschap. 

Juryvoorzitter Frits Oomen: “We waren het 
snel eens tijdens het juryoverleg. Vooral 
het laatste criterium kenmerkte Servaas: 
hij stond altijd klaar voor de gemeen-
schap. Vervoer nodig voor een evene-
ment, een platte kar beschikbaar stellen 
voor toneel- of muziekoptreden, een trek-
ker voor carnaval? Wie hem vroeg, kreeg 
medewerking. Hij was vriendelijk, hartelijk 
en oprecht geïnteresseerd in de mensen 
om hem heen. Het is zó jammer dat we 
de glans niet op zijn gezicht kunnen zien, 
nu we deze prijs aan hem toekennen.” 
OBGB-voorzitter Frank Rooijakkers vult 
aan: “Het is voor het eerst – en hopelijk 
voor het laatst – dat we deze onderschei-
ding postuum uitreiken maar ‘m niet uitrei-
ken nadat we de beslissing hadden geno-
men, was geen optie.”

Trots
Zoon Gert-Jan nam namens de fami-
lie de bokaal in ontvangst en verdriet en 
trots streden om voorrang op zijn gezicht. 

“Afgelopen jaar was niet het beste jaar”, 
zo refereerde hij aan 2020. “Het bedrijf is 
afgebrand, ome Ad van der Heijden (broer 
van Servaas) is overleden, en we hebben 
vier weken later afscheid moeten nemen 
van onze pa. Het is jammer dat hij er niet 
meer is om de heropening mee te kunnen 
maken. Hij zou er van alles van gevonden 
hebben. Ik hoor ’t hem zeggen: ‘Ik zou het 
niet doen, maar het is van jou, hè!’ Maar 
bovenal zou hij trots zijn geweest op de 

wederopstanding en de energie die we uit-
stralen. Ik weet zeker dat hij van bovenaf 
meekijkt. Hij wordt enorm gemist in het be-
drijf en in de familie, wat voor onze pa vaak 
één en hetzelfde was. Van der Heijden is 
een familiebedrijf en dat zit ‘m niet alleen 
in de naam maar veel meer in het gevoel.” 

De Werkgeversbokaal krijgt een prominen-
te plaats in het bedrijf, zodat Servaas van 
der Heijden nooit vergeten wordt.

Hartelijk, hardwerkend en oprecht 
geïnteresseerd in medemens
Servaas van der Heijden: postuum geëerd met Werkgeversbokaal OBGB

Zoon Gert-Jan nam namens de familie de bokaal in ontvangst en verdriet en trots stre-
den om voorrang op zijn gezicht. “Afgelopen jaar was niet het beste jaar”, zo refereer-
de hij aan 2020. “Het bedrijf is afgebrand, ome Ad van der Heijden (broer van Servaas) 
is overleden, en we hebben vier weken later afscheid moeten nemen van onze pa. Het 
is jammer dat hij er niet meer is om de heropening mee te kunnen maken. Hij zou er 
van alles van gevonden hebben.”
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JOUW 
ADVERTENTIE 

ZICHTBAAR  
IN DE GEHELE 

KEMPEN?

De Hint
Eyckelbergh

PC55

Laat jouw advertentie 
doorplaatsen van De Hint in 
Eersel naar PC55 in Bladel en 
Eyckelbergh in Bergeijk en je 
bereikt iedereen van Reusel 
tot Borkel en Schaft en van 

Vessem tot aan de Weebosch.

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

VELDHOVEN - Het wordt tijd om onze 
trouwe muziekfans eens op de hoogte 
te stellen van ‘corona lief en leed’ van 
het Veldhovens Kamerkoor. Natuurlijk is 
het u niet ontgaan dat ook wij als koor 
volkomen stil hebben gelegen. Heel cul-
tureel Nederland lag stil. Hoe bizar is 
deze tijd geweest? 

De afgelopen periode hebben we ons 
steeds goed laten informeren omtrent de 
adviezen en protocollen rondom koorzang. 
Daarnaast hebben we de regels en de richt-
lijnen van de overheid en het RIVM steeds 
gevolgd. Daarom zijn we blij u te kunnen 
vertellen dat we na de zomervakantie, ruim 
1 jaar later dan gepland, dit concert als-
nog te kunnen geven als cadeautje aan het 
100-jarige Veldhoven tijdens het Cityfest 
Korenspektakel op zondag 26 september. 
De locatie is de muziekschool in Veldho-
ven. Nadere informatie volgt.

Toch hebben we als koor niet helemaal stil-
gelegen. We hebben geprobeerd om con-
tact te houden met elkaar via de bekende 
kanalen. Het is ons uiteindelijk gelukt om 
zonder vertraging online te zingen. Zoals 
bekend is er nu sprake van versoepelingen, 
wat een verademing. Voor de koorwereld is 
dat goed nieuws. Eindelijk mogen we weer. 
Na een paar tuinrepetities zijn we begonnen 
met de repetities in de H. Willibrordus kerk 
in Veldhoven op onze tijdelijke locatie. Wij 
zijn onze trouwe fans zeker niet vergeten. 
We hopen dat het goed met u gaat.We rea-
liseren ons heel goed dat we in het verleden 
steeds op onze muziekliefhebbers konden 
rekenen en hopen dat dit in de toekomst 
niet zal veranderen. Het koor wil niets liever 
dan u  zingend vermaken.  Heb nog even 
geduld. Tot ziens bij het Cityfest Korenspek-
takel in het najaar. Voor meer informatie zie:

www.veldhovenskamerkoor.nl

Concert Veldhovens Kamerkoor

Foto: 
Aad Hendrickx

VERMAKELIJK
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NIEUWE OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

Model: 5825
Vanaf: € 1210,-

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

Model: 5
903

Vanaf: €
 2352,-

incl. 
Sta-Op

MEER AANDACHT 
VOOR

GOED ZITTEN

www.rhmakelaardij.nl

Gra�s 
waardebepaling

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

T 06 - 50 26 40 19
www.rhmakelaardij.nl

www.rhmakelaardij.nl

Taxa�e 

nodig?

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

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

www.rhmakelaardij.nl

Taxa�e 

nodig?

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

HAPERT - Dinsdag 20 juli gaat de Wan-
delweek Hapert van start. Vier dagen 
wandelen voor een glimlach, voor een 
goed doel, de Cliniclowns.

Voor het inschrijfgeld (zie affi  che op pagina 
28) krijgen de deelnemers een consump-
tie (voor de 40 km is er 2x consumptie) en 
een lot. Het restant is een donatie aan de 
Cliniclowns.

Op vrijdagavond 23 juli vindt de loterij 
plaats met prachtige prijzen, geschon-
ken door de Hapertse ondernemers, met 
als hoofdprijs een paar wandelschoenen 
van Voet en Goed. Doe mee en schrijf in 
voor één van de mooie routes (afstanden 
3-6-10-40 km). Vertrek dagelijks van-
af Grandcafe ’t Huukske. Geniet van de 
prachtige Hapertse omgeving en steun de 
Cliniclowns. Wij zien u graag tegemoet!

Wandelweek 
Hapert van start
20 t/m 23 juli

BLADEL - Coronaregels maken het 
sporten al ruim anderhalf jaar lastig. 
Een groot probleem voor vooral de bin-
nensportsportverenigingen. Om toch te 
kunnen blijven sporten heeft Volleybal-
club Bladel zelf twee volleybalvelden 
aangelegd, met 160 m3 strandzand, op 
het parkeerterrein van Bladella. 

Vanaf eind maart wordt er in weer en wind 
wekelijks getraind door jeugd, senioren en 
recreanten van VC Bladel. Minder bekend 
is dat iedereen gebruik kan en mag ma-
ken van de veldjes. Men kan via de web-
site www.vcbladel.nl de veldjes reserveren 
voor een uurtje sporten op zand. Dit kan 
geheel kosteloos dankzij de sponsoren 
Albert Heijn Bladel, Topshop Bladel en 
Groenen Grondwerken Veldhoven. 

Nu is er onlangs beslist dat deze twee be-
achvolleybalvelden blijven liggen tot eind 
augustus. Dus iedereen die wil kan de gehe-
le vakantie nog gebruik maken van de veld-
jes. Zin om leuk te voetballen, volleyballen 
of zelfs korfballen op zand, ga dan naar de 
website van VC Bladel. Mocht je na de va-
kantie nog meer willen volleyballen, dan ben 
je welkom bij VC Bladel in de zaal. Direct na 
de vakantie starten de trainingen weer.

www.vcbladel.nl

Beachvolley-
ballen tot eind 
augustus!
Iedereen kan tijdens de gehele 
vakantieperiode gebruik maken 
van de veldjes bij vv Bladella

LAGE MIERDE - Van dinsdag 31 au-
gustus t/m vrijdag 3 september 2021 
zal voor de 26ste keer de Fiets4daagse 
Lage Mierde verreden worden. Even-
als voorgaande jaren wordt deze Fiets-
4daagse georganiseerd door Buurtver-
eniging Kloosterstraat e.o. in de laatste 
week van de basisschoolvakantie. Vele 
vrijwilligers zullen zich weer 4 dagen in-
zetten, zodat de fi etsers kunnen genie-
ten van het vele moois en goeds, dat de 
Brabantse Kempen te bieden heeft.

Onze Fiets4daagse richt zich op de recre-
atieve, maar ook op de gevorderde fi etser. 
Nieuw: u kunt dagelijks kiezen tussen een 
route van 30 en 35 km of een verlengde 
route van 60 à 65 km. Een leuk en spor-
tief uitje voor zowel gezinnen met kinderen 
als ook de oudere fi etser. Nu dus voor het 
eerst voor de meer gevorderde fi etser met 
dagelijks de mogelijkheid om een route van 
60 à 65 km te fi etsen. 

De routes worden met pijlen ondersteund. 
Bovendien houden we de kosten zo laag 
mogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt voor 4 
dagen slechts € 8,00 en voor kinderen tot 
12 jaar € 3,00. Ook is er de  mogelijkheid 
om per dag in te schrijven. Dat kost € 3,00 
per dag. Als het goed bevalt en je uiteinde-
lijk toch 3 dagen fi etst, is de 4e dag gratis! 
Vooraf inschrijven kan via een link op onze 
website: www.fi ets4daagse-lagemierde.nl. 
De startkaarten liggen dan voor u klaar bij 
aankomst. Natuurlijk kunt u ook nog in-
schrijven bij vertrek op de eerste dag dat 
u komt fi etsen. 

Als u minimaal drie dagen hebt meege-
fi etst, wordt er op vrijdag een medaille 
uitgereikt. Deze medaille is ieder jaar weer 
anders, dus uniek. Voor de deelnemers 
die voor de 5e, 10e, 15e, 20e of 25e keer 
meefi etsen, is er zelfs een grotere medaille. 

Starttijd is tussen 11.00 en 14.30 uur. Elke 
dag afmelden uiterlijk 20.00 uur. Vertrek- 
en eindpunt is bij Eetcafé BoJo’s aan het 
Dorpsplein in Lage Mierde. De controle-
post onderweg, bij het café, blijft tot 16.00 
uur aanwezig.

Wat kunt u zoal verwachten dit jaar: gezel-
ligheid, gevarieerde routes, maar ook langs 
de weg bij de controlepost is het goed toe-
ven. Daar wordt u niet alleen getrakteerd 
op Brabantse gastvrijheid maar ook op 
een bekertje fris en een hapje. Naast het 
vaak jachtige leven en het maken van verre 
reizen, nu eens 4 dagen lekker fi etsen om 
tot rust te komen en misschien wel herin-
neringen op te halen met oude bekenden 
of zelfs nieuwe vrienden maken. Alle reden 
dus om eens te komen proeven van wat 
Fiets4daagse Lage Mierde te bieden heeft. 
Wij heten iedereen van harte welkom! 

Bezoekt u ook eens onze website: 

www.fi ets4daagse-lagemierde.nl

Fiets4daagse Lage Mierde
Van 31 augustus t/m 3 september 2021

ER OP UIT
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========================
Van Hees Timmerbedrijf

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?

Meeltjes

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

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

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

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

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.

Zondag 18 juli vlooienmarkt
Anth. van Leeuwenhoeklaan, Eindhoven. 
10.00-16.00 uur. Gratis entree. 
Tel. 06-20299824. 
www.timmermansevenementen.nl

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.

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.

3-pers. beige tunneltent € 20,-. Witte parasol 
met stenen voet, in houten constructie, 
verrijdbaar € 20,-. Parasolverlichting € 3,-. 
Windscherm € 5,-. Kampeerkrukjes € 4,-. 
Nieuwe gasfles, 901, € 10,-. Gasfles, deels 
gebruikt, 907, € 15,-. Tel. 0497-384961.

Div. eiken meubeltjes, o.a. bijzettafeltje, midi-
set, lectuurbak en stoofje. € 10,- per stuk. 
Tel. 06-83918582.

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

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

Oude kinderwagen, 40-er jaren, i.g.st. € 125,-.
Antieke verstelbare fauteuil € 25,-. Zeis € 25,-.
Tel. 06-83918582.

Steekwagen met luchtbanden, aluminium, 
z.g.a.n. br. 54 cm, h. 118 cm. € 80,00.
Tel. 0497-592164.

Pioneer plasma tv, incl. standaard en 
afstandsbediening, br. 0,48 x h. 0,28 m,    
i.z.g.st. € 75,00. Tel. 06-13277895.

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

Yamaha YZF-R 750 cc, i.z.g.st. Incl. dynojet 
kit, Yoshimura sportuitlaat, extra standaard en 
nieuwe accu. Tel. 06-46387996.  

GEZOCHT: Iemand die mijn scooter kan 
repareren tegen vergoeding. Tel. 06-48428733.

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

GEZOCHT: Poetshulp, 3 of 4 uur per week, tijd 
in overleg, in Hulsel. Tel. 06-10063725.

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

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

GEZOCHT: Hulp voor onderhoud tuin, 2 à 
3 uur per 14 dagen in Reusel. Dag en tijd in 
overleg. Tel. 06-39565430 of 0497-643256.

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: Rode sporttas met inhoud op 
29 juni, na 20.00 uur, bij sporthal Eureka of 
omgeving. Tel. 0497-382162.

GEVONDEN: Sleutelbos op Lange Trekken, 
Bladel, t.h.v. volkstuintjes. Tel. 06-53370289.

Te huur praktijk/kantoor
Met wachtkamer, toilet, begane grond, 
parkeerterrein. Totaal ± 20 m². Huur: € 250,- 
per maand. Info: 0497-387848 of 06-50511877

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: Buttons. 
Tel. 0497-681636.

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: Diverse matrassen, 
90x200 cm. Tel. 0497-643551.

GRATIS AF TE HALEN: Gazelle damesfiets.
Tel. 06-53693461.

GRATIS AF TE HALEN: ± 100 stuks 
straatklinkers, 21x10,5x8 cm, ongeveer 2 m2.
Ophalen in Duizel, tel. 0497-592164. 

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

 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).

TE HUUR

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 
stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van PC55.

Redactie & Contactgegevens
PC55
Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert
Telefoon : 0497 - 844 588 
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

16e Zondag door het Jaar
Zaterdag 17 juli
17.30 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters
- 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
- Tina van Gestel-Boers 
  en Kees van Gestel
13.00 uur: doopviering Jens Paridaans

Maandag 19 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 20 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jan Das

Woensdag 21 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 22 juli
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 23 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

17e Zondag door het Jaar
Zaterdag 24 juli
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 25 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Roovers en 
  Toos Roovers-Timmers
- Jan Castelijns
- Jan Verspaandonk
- Jo Schellekens-van Loon
- Lena Bleijs-van Hoof
- Corrie Roijmans-Gevers
- Net Lavrijsen-Lavrijsen 
  (nms. man, kinderen en kleinkinderen)
- Mien van de Sterren-Verhagen

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

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

Petrusklepel
Als ik boer was, zou ik alle legale middelen 
gebruiken om de eenzijdige terugdringing 
van het boerenleven tegen te gaan. Jonge 
boeren die ik spreek snappen niet dat hun 
jarenlange pogingen om biologisch verant-
woord te werken nauwelijks meer tellen, 
waardoor zij op dit gebied geen nieuwe in-
vesteringen durven doen. Zo komen zij klem 
te zitten. Het klinkt pathetisch, maar als 
deze of gene veehouder of landbouwer in 
de parochie het niet meer ziet zitten: práát. 
Sla niet de hand aan jezelf. Ik kom graag 
een keer langs. Niet om simpel problemen 
op te lossen, maar om te luisteren en te bid-
den. Dat versterkt namelijk het vertrouwen. 
En vertrouwen is onmisbaar. Tenslotte nog 
iets luchtigs. We gaan in de vakantie twee 
keer een ‘soirée musicale’ houden: 28 juli 
en 11 augustus. Iedereen die wil mag een 
stuk muziek spelen. Of een lied zingen. Of 
iets literairs voordragen. Het is van 20.00 tot 
21.30 uur in de tuin van de pastorie. Trek 
de stoute schoenen aan (ook als je niet ker-
kelijk bent) en laat horen wat jou inspireert! 
Ook kinderen/jongeren zijn welkom. De win-
naar van de avond krijgt de opbrengst van 
een spontane collecte. Deelnemers mogen 
zich opgeven via het secretariaat.

Pastoor Schilder

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 van Maud 
                 te Kaat en Vaya Borrenbergs

Maandag 19 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 20 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Hiëronymus Emiliani
Woensdag 21 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Maria Magdalena
Donderdag 22 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

H. Birgitta
Vrijdag 23 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 24 juli
16.00 uur: Hoogeloon, Kerk, doopviering
                 van Mara Beerens
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

17e Zondag door het Jaar
Zondag 25 juli
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 24 en 25 juli)

Bladel zaterdag:
- Mariet Hoskens en familie
- Janus Coolen en 
  Alda Coolen-Verhagen

Bladel zondag:
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
- Frans Klessens en 
  Anna Klessens-Teurlings
- Corrie Penson-van Hoof
- Gerrit Hoeks

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

Hapert:
- Kees Vosters en 
  An Vosters-Crooymans (f)
- Familie Driesen
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven

Hoogeloon:
- Petra Bullens-Hendriks (mdg)
- Toon Meulenbroeks en overleden ouders 
  Timmermans-Rademakers en 
  dochter Anna

Netersel:
Geen intenties

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 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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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

INFORMATIEF

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

 Degenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

Bijna een jaar na het overlijden van ons 
mam hebben wij nu, toch nog onverwacht 

afscheid moeten nemen van 
ons pap, trotse opa en super opa. 

Wij vertrouwen hem toe aan Gods liefde.

Piet van Vugt
Petrus Johannes

Onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau

Eindhoven, 15 januari 1932
Bladel, 10 juli 2021

echtgenoot van
Nellie van Vugt - Karremans ✝

Trudy en Gerrie
Roy en Jennifer, Milo, Demi, Rune

Fanny en Rutger
Tim

Karin en Harrie
Britt en Rick, Vin, Nine

Danique en Rick

Wilma en Joop

Het afscheid heeft op donderdag 15 juli plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Bleijenhoek 54, 5531 BN Bladel

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor het getoonde medeleven 
na het plotseling overlijden van mijn man, ons pap en lieve opa

Piet Veron 

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

Sjaan Veron – van den Boom
Jacqueline, Hans, Ilvy, Yze en Elyne

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
  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

19 JULI

T/M

VRIJDAG 

23 JULI

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Bedevaart naar Kevelaer gaat niet door!
KEMPEN - Ook dit jaar zal voor ons geen bedevaart naar Kevelaer zijn en zullen 
we ons gaan richten op donderdag 18 augustus 2022. 

Tot zolang kunnen we niets anders dan bidden tot God en onze beschermvrouwe, 
Maria Troosteres der Bedroefden, dat alles weer goed mag komen en we bespaard 
blijven van rampspoed. Een fi jne zomer toegewenst in een hele goede gezondheid, 
namens de Bedevaart naar Kevelaer van Eindhoven en Omgeving.
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www.piusx-college.nl

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!

aan al onze geslaagden


