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Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Wat hebben Art Felixx en 
dj Galactixx met elkaar gemeen? Ja, 
inderdaad de dubbele X aan het eind van 
hun artiestennaam. Wat nog? Passie 
voor muziek. Ook goed. Nog iets? Ja, 
ze hebben samen een track uitgebracht: 
‘Down on my knees’. Een Kempische 
samenwerking op wereldniveau want 
dat de plaat potentie heeft, hoeft geen 
nader betoog. 

Art Felixx
Muziekliefhebbers kennen de namen wel: 
Art Felixx is natuurlijk Arthur Wils uit Reusel, 
voorheen leadzanger bij Monks Avenue en 

later soloartiest. Galactixx is Ralf Smetsers 
uit Middelbeers, dj in de hardstyle-scene. 
Beiden zijn de hele dag met muziek bezig, 
het is hun leven. Graag vertellen ze erover. 
Eerste maar eens over de artiestennamen. 

Arthur: “Het hoort er een beetje bij dat je 
een catchy naam verzint, een alter ego. Bij 
mij was het eerste deel van de naam wel 
snel duidelijk maar voor het tweede deel 
moeten we even terug in de geschiedenis. 
Ik deel met mijn opa een interesse in de 
Eerste Wereldoorlog. Zijn oom heeft erin 
gevochten, is helaas gesneuveld en ligt er-
gens bij Ieper begraven. Met mijn opa en 
oma ging ik af en toe naar Ieper om het graf 
te bezoeken. De broer van mij opa heette 

Felix Frans en als eerbetoon leek het me 
wel mooi om Felix te gebruiken.”

Galactixx
Galactixx bekt ook lekker internationaal. 
Ralf: “Ik heb er niet zo lang over na hoeven 
denken. Het past bij de stijl muziek die 
ik maak. Overigens schreef ik het in het 
begin anders, namelijk met ‘c’ op het eind. 
Had ik net alles geregistreerd en op social 
media in gebruik, kreeg ik een pittige mail 
uit Amerika dat ik 24 uur had om alles aan 
te passen. Bleek er een artiest te zijn die 
die naam al in gebruik had. 
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Gerard Smetsers neemt 
na 32 jaar afscheid van 
basisschool Het Palet

5
Positief jeugdbeleid.
IJslands model 
uitgelegd

7

Arthur schrijft dagelijks nieuwe muziek. “De laatste tijd staat mijn solocarrière op een heel laag pitje. Ik heb hard gewerkt, het overal gepro-
beerd en het ging net niet zoals ik wilde. Daarmee raakte ik de balans kwijt. Nu ik vooral voor anderen schrijf, is de balans en daarmee ook 
het plezier weer helemaal terug. Ik ben heel veel bezig met het schrijven van ‘toplines’; korte teksten en melodieën die dj’s gebruiken in hun 
tracks. Zo is de samenwerking met Ralf ontstaan. We kenden elkaar al maar hadden nooit iets samen gedaan.” (Fotografi e: Dylan Luijten).
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Ambachtsweg 3B 
5531 AC  BLADEL   
T (0497) 33 08 88  
I  www.islbladel.nl

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

ISL Installatiebedrijf is 
hét juiste adres voor:
gas
water
cv
riolering
sanitair
dak- en zinkwerken
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airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de beet van een 
krokodil de krachtigste 

op aarde is? 

De allerkrachtigste 
beet komt van de 

zoutwaterkrokodil. 
Krokodillen zijn goed 
voor zo’n 1000 doden 

per jaar.

Wij halen gratis uw 
taxussnoeisel 

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

Vandaag gemeld is 
uiterlijk morgen opgehaald. 

U steunt hiermee het KWF!

www.taxussnoeisel-zuid.nl

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

Telefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

MIELE C2 POWER 
STOFZUIGER JUBILEE

NU VOOR 

€ 224,-

MET GRATIS 
STOFZUIGER-

ZAKKEN 
T.W.V. € 13,95

€

MET GRATIS 
STOFZUIGER-

T.W.V. 

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

De zomer is voor jongeren een prachtige 
tijd; dagjes weg, kamperen bij de boer 
en kermissen. Dit jaar ziet de zomer er 
anders uit dan normaal, doordat festi-
vals en evenementen beperkt doorgaan. 
Toch liggen verleidingen op de loer. 

Risico’s van drank, drugs en roken
De hersenen ontwikkelen zich totdat ie-
mand 24 jaar is. Drank, drugs en roken ver-
storen deze ontwikkeling. Ook is de kans 
op verslaving groter, wanneer je kind op 
jonge leeftijd start met het gebruiken van 
verdovende middelen. Daarnaast nemen 
door alcohol remmingen af, waardoor jon-
geren sneller over grenzen gaan. 

Hoe kun je helpen ‘nee’ zeggen?
Pubers hebben regels nodig bij het ver-
kennen van hun grenzen. Als ouder heb je 
veel invloed op het gedrag van je kind. Hoe 
zegt jouw kind ‘nee’ tegen drank, drugs en 
roken en wat kun je doen om hierbij te hel-
pen? We geven enkele tips!

-  Stel duidelijke regels, bijvoorbeeld over 
het tijdstip van thuis komen, hoe ze naar 
huis komen of waar ze blijven slapen.

-  Stel op tijd regels. Doe dit voordat je kind 
nieuwsgierig is en een sigaret of drank 
uitprobeert. 

-  Geef het goede voorbeeld: ‘zien roken, 
doet roken’, ‘zien drinken, doet drinken’ 
en ‘zien swipen, doet swipen’. 

-  Maak geen ruzie. Heeft je kind toch een 
keer gerookt of gedronken? Bespreek 
waarom het moeilijk was om ‘nee’ te zeg-
gen. 

-  Praat met andere ouders. Vaak zeg-
gen kinderen dat andere ouders minder 
streng zijn, maar is dat wel zo? Het is fi jn 
om van andere ouders te horen hoe zij het 
aanpakken. 

-  Toon interesse! Blijf praten met je kind. 
Zelfvertrouwen groeit als je oprechte in-
teresse toont. Een puber met zelfvertrou-
wen kan beter ‘nee’ zeggen. 

Ideeën, tips of meer informatie?
#Kempenbranie komt graag in contact met 
ouders. Laat het hen weten als je bijvoor-
beeld zelf iets met andere ouders wil organi-
seren. Op naar een prachtige zomer! Kijk ook 
voor meer tips, fi lmpjes en oefeningen op 

www.helderopvoeden.nl
www.nix18.nl

#Kempenbranie in de zomer
Zegt jouw kind ‘nee’ tegen drank, drugs en roken?

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

De lente 
brengt ons 
weer mooie 
dagen en 
avonden! De 
barbecues 
en vuurkor-

ven worden weer tevoorschijn gehaald. 
Behalve gezelligheid, geeft dit ook rook. 
Daarin zitten schadelijke stoff en, zoals 
fi jnstof. 

Daarom enkele tips voor minder schadelij-
ke stoff en in de lucht: 
1.  Blokken geperst hout zonder toevoegin-

gen zijn het minst schadelijk. Gebruik 
blokken met het FSC- of PEFC-keur-
merk. Stapel ze losjes, zodat er veel 

zuurstof bij kan. Zo kan het hout volledig 
verbranden.

2.  Gebruik alleen gedroogd hout (minimaal 
2 jaar drogen). Gebruik een vochtmeter 
om te meten of het hout droog genoeg 
is.

3.  Stook geen geïmpregneerd of geverfd 
hout, snoeihout of afval. Dit is zelfs ver-
boden! 

4.  Laat de barbecue of vuurkorf uit bij 
windstil of mistig weer. Raadpleeg van-
tevoren www.stookwijzer.nu en let op 
het stookalert (www.rivm.nl/stookalert).

5.  Een elektrische barbecue geeft nauwe-
lijks (rook)overlast. Toch kan hierin ook 
giftige rook ontstaan, doordat vocht en 
vet uit het vlees druipt. Dat kun je voor-
komen met een vetopvangbakje.

Tips voor een veilige 
barbecue/vuurkorf

Nieuwe Venlosche Courant, 1917
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Ik moet er niet aan denken wat er was ge-
beurd als die mail in mijn spambox terecht 
was gekomen. Ging toch om een bedrag 
met een paar nullen.” Nu kan hij erom la-
chen en deze Galactixx is een begrip aan 
het worden in de hardstyle-scene. Geen 
idee hoe populair die gast in Amerika is.

Toplines
Arthur schrijft dagelijks nieuwe muziek. 
“Soms gaat dat snel, vooral als ik veel in-
spiratie heb. Die inspiratie komt vaak als ik 
met anderen werk. De laatste tijd staat mijn 
solocarrière op een heel laag pitje. Ik heb 
hard gewerkt, het overal geprobeerd en 
het ging net niet zoals ik wilde. Daarmee 
raakte ik de balans kwijt. Ik ben niet bang 
om hard te werken maar het moet op den 
duur wel resultaat opleveren. Nu ik vooral 
voor anderen schrijf, is de balans en daar-
mee ook het plezier weer helemaal terug. Ik 
ben heel veel bezig met het schrijven van 

‘toplines’; korte teksten en melodieën die 
dj’s gebruiken in hun tracks. Zo is de sa-
menwerking met Ralf ontstaan. We kenden 
elkaar al maar hadden nooit iets samen ge-
daan. Ik stuurde hem een demo met top-
lines en blijkbaar vielen die in de smaak.” 
Ralf vult aan: “Klopt, ik had de muziek klaar 
en zocht naar een topline. Die kun je uit een 
soort ‘muziekbank’ halen maar ik wilde iets 
unieks. Toen ik de demo van Arthur beluis-
terde viel één track me meteen op. Ik voel-
de direct dat die het moest zijn. Grappig 
genoeg was de line bedoeld als ballad en 
dat was niet precies wat ik voor ogen had 
met mijn muziek maar toch paste het. Als ik 
het mag zeggen: het klinkt fantastisch. We 
zijn met een tweede track bezig want de 
samenwerking is goed bevallen.”

Populair
De twee muzikanten lijken elkaar te be-
grijpen. “Ik denk dat het onze Kempische 
nuchterheid is”, lacht Ralf. “We zijn heel 
serieus met muziek bezig maar houden wel 
de beide benen op de grond. Daar hebben 
we onze vrienden en familie ook voor. Ik 
mag – zonder opscheppen – zeggen dat ik 
redelijk populair ben in de scene, ik draai 
op festivals met 15.000 man publiek en er 
is een Franse vrouw die mijn profi el op haar 
arm heeft getatoeëerd. Dan is het heerlijk 
als je na een druk en succesvol weekend 
terugkomt in Middelbeers, een pilsje gaat 
drinken met je vrienden en die zeggen: 
‘Hedde wir un bietje populair staon doen in 
Pole?’ Mooi toch? Natuurlijk vinden ze het 
prachtig wat ik doe maar in Middelbeers 
kan ik nog gewoon naar de bakker hoor. 
Daar ben ik gewoon Ralf. Het zijn twee ver-
schillende werelden en daar geniet ik van.”

Shows
‘Down on my knees’ is inmiddels te be-
luisteren op Spotify en onderdeel van de 
nieuwe show van Ralf. “Vooral tijdens live 
shows kun je kijken hoe een nummer valt 

bij het publiek. Al zegt het aantal streams 
op Spotify ook wel iets, natuurlijk. Ik denk 
dat het super gaaf is als ik bij een live show 
Arthur een keer mee kan nemen, dat hij 
de vocals live doet terwijl ik sta te draai-
en. Geeft net een beetje extra dynamiek en 
je wilt toch telkens het publiek verrassen.” 
Arthur heeft er wel oren naar: “Optreden is 
geweldig; die connectie met het publiek is 
fantastisch. Ik treed nu op met de cover-
band ‘Legends’, daarmee spelen we een 
heel breed repertoire, van Bruno Mars tot 
feestmuziek. Zo’n optreden met Ralf zou 
natuurlijk helemaal te gek zijn, op het podi-
um ben ik helemaal in mijn element.”

Videoclip
Voor ‘Down on my knees’ is een professio-
nele videoclip gemaakt door Dylan Luijten. 
“Ook zo leuk om te doen. We kennen Dylan 
al heel lang”, vertelt Arthur. “Hij is een 
specialist op het gebied van muziekvideo’s 

en hij heeft ook die Kempische 
‘doe-maar-gewoon-mentaliteit’. Heel fi jn 
werken met hem.” Ook Ralf werkt regelma-
tig met hem: “Dylan maakt met zijn bedrijf 
Views veel bedrijfsfi lms en die opdrachtge-
vers willen unieke content. Dan kun je niet 
met een bestaand achtergrondmuziekje 
aankomen. Voor Dylan mag ik regelmatig 
iets maken en dat is erg inspirerend omdat 
ik me telkens met een andere muziekstijl 
kan bezighouden. Die variatie houdt me 
scherp. Hij gaat regelmatig mee naar een 
show om die op beeld vast te leggen. Doet 
ie goed.”

Op Spotify is ‘Down on my knees’ te 
beluisteren en de clip is via social media 
te zien. Wanneer de volgende track van 
dit tweetal uitkomt, is nog even afwachten 
maar het staat eraan te komen. De paden 
van de muzikanten zullen zich nog wel 
vaker kruisen. 
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ART FELIXX EN DJ GALACTIXX

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

VAKANTIE SLUITING 
ONZE BAKKERIJ EN WINKELS

ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN
MAANDAG 9 AUGUSTUS

T/M ZATERDAG 28 AUGUSTUS

ONZE WINKEL AAN DE MARKT IN REUSEL
IS WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN

MAANDAG 2 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 28 AUGUSTUS

MAANDAG 30 AUGUSTUS STAAN WE WEER 
VOOR U KLAAR.

MA 19 T/M ZA 31 JULI

ZUIDERLICHT
van € 2,85   

Nu voor € 2,55

MA 2 T/M ZA 7 AUGUSTUS

VIKORN MEERGRANEN
van € 3,30   

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

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

VIKORN MEERGRANEN

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

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

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

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

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
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Galactixx // Ralf Smetsers

Dylan Luijten (L) en Ralf Smetsers (R)

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

Lengtes

Breedtes

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

PALERMO
Boxspring*

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1499

TV LIFT
normaal 899,-

699

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

ALICANTE
Boxspring*

incl. pocketmatras
180x200 cm

999

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

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

BJORN
Boxspring*

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

569
+ 2 gratis 
kussens 

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

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

Elektrisch 
verstelbaar optio-

neel.
vanaf

599
Belmonte 

Bank**
2 maten

vanaf

495
Belmonte 

Stoel**
ook met 

armleuning
vanaf

149
Mango 

tafel ovaal

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

maten uit voorraad leverbaar

Shop
online

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

Shop
online

Ook op 
afspraak!

Splash
Stoel 

in 4 kleuren

79
Nectar
Stoel**

159,- 

129

Bari
Stoel**

69
**

69

Bristol
Stoel**

59

Barossa
Stoel**

69

Paris 
Draaifauteuils**

299,- 

239

**
In 3 kleuren 

leverbaar

t.w.v. 500,-

nu 250

INTERIEUR
ADVIES

200x100 

220x110 

Mango tafel 
rond 

ø130cm 399
ø150cm 499

Diana
Stoel**

119 

89

IN- EN UITSTAP
VERLICHTING 

129,- 69,-

Noah 
Kast 

breedte 190cm

nu 1299

HOOGE MIERDE - Is er reden tot blij-
heid? Jazeker, want we mogen weer  
samen muziek maken. Muziekvereni-
ging Sirena uit Hooge Mierde gaat weer 
repeteren! 

De drumband gaat letterlijk aan de ‘slag’ 
op dinsdagavond en de harmonie mag 
weer stoom ‘afblazen’ op donderdagavond 

in De Bijenkorf, Myrthaplein 8 in Hooge 
Mierde. 
 
Heb je zin om eens vrijblijvend mee te  
3spelen? Kom dan gerust een keer naar 
één van de repetities of meld je aan door 
een mailtje te sturen naar:

tvgisbergen@gmail.com

Muziekvereniging Sirena 
gaat weer repeteren!

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

BERGEIJK - Op zondag 15 augustus 
gaat IVN Bergeijk-Eersel op pad over de 
grote, stille heide, nu de Cartierheide. 
Tijdens de wandeling kun je volop ge-
nieten van de schitterend paars bloeien-
de heide en tegelijk horen van een IVN-
gids wat er allemaal komt kijken om een 
dergelijk landschap in stand te houden.

Natuurgidsen van IVN Bergeijk-Eersel trek-
ken er dan samen met belangstellenden op 
uit voor een relaxte, informatieve rondgang 
over de uitgestrekte Cartierheide bij Eersel. 

De wandeling duurt circa twee uur. Ver-
trek is om 13.30 uur vanaf parkeerplaats 
StaatsBosbeheer aan de Postelseweg, 
hoek Bredasebaan te Eersel (nabij Laar-
ven). Deelname is gratis.

Voor meer informatie: Hans van Nunen, 
tel. 06-27443884 of info.ivnbe@gmail.com. 
Kijk ook eens op website: 

www.ivn.nl/be

Heidewandeling 
Cartierheide

✔ 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?
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Na ruim 32 jaar bij Het Palet 
directeur te zijn geweest, gaat Gerard 
Smetsers met pensioen. Hij maakt er 
geen geheim van dat dit niet zijn eigen 
keuze is. Liever had hij de overgang 
naar de nieuwe MFA meegemaakt. Er is 
anders beslist en dus zit er niets anders 
op dan terugkijken op zijn rijke carrière 
en vooruit kijken wat de toekomst kan 
gaan brengen.

Visie
Er zijn volgens Gerard twee dingen nodig 
om als directeur goed te functioneren: 
“het hebben van een visie voor de lange 
termijn, dus niet acteren op de waan van 
de dag; daarnaast het werken met bekwa-
me en bevlogen leerkrachten. Zij maken 
iedere dag het onderwijs. De visie van de 
school wordt kernachtig samengevat in de 
lijfspreuk van Het Palet: Veelzijdig leren om 
kleurrijk te leven. Veelzijdig omdat kinderen 
niet alleen met hun hoofd leren, maar ook 
met hun hart en met hun handen. Het kleur-
rijk leven staat tegenover grijs en 
grauw. Kinderen hebben veel 
kleur van zichzelf, ieder kind 
is anders en heeft verschil-
lende talenten. Naarmate 
een kind meer vanuit zijn 
nieuwsgierigheid kan leren 
en daarbij zijn specifi eke 
talenten in kan zetten, zal 
het meer zelfvertrouwen 
krijgen en een eigen unieke 
identiteit ontwikkelen. Het 
gemiddelde kind bestaat niet, 
hoewel klassikaal onderwijs met 
voor iedereen hetzelfde programma en de-
zelfde toetsen dat wel suggereert. De ge-
middelde leerkracht bestaat óók niet. Hoe 
meer leerkrachten elkaar de ruimte geven 
om hun specifi eke talent te ontplooien, hoe 
groter het rendement voor de leerlingen. 
Kinderen moeten uitgedaagd worden door 
enthousiaste leerkrachten, die geloven in 
het leervermogen van hun leerlingen. Zij 
vergelijken leerlingen niet op basis van een 
rekenkundig gemiddelde, maar op basis 
van hun eigen ontwikkelingslijn. Door te 
zeer klassikaal en vanuit strak geprogram-
meerde methodeboeken te werken en te 
veel onderwijstijd aan toetsen te beste-
den, wordt onderwijs eentonig en dooft de 
nieuwsgierigheid van het kind.”

Unitonderwijs
Twee jaar geleden deed op Het Palet het 
Unitonderwijs zijn intrede. Gerard: “Daarin 
hebben leerlingen een vaste thuisgroep en 
leren ze door de dag in wisselende kleinere 

groepen op hun eigen tempo en niveau. 
Aan de leerkrachten de taak om de instruc-
tie kort, bondig én interessant te houden 
en daarna mogen de leerlingen op diverse 
manieren de leerinhoud verwerken. Elke 
dag staat een aantal leerlingen centraal bij 
alle leerkrachten van de unit. Op die manier 
is er voor elk kind aandacht en niet alleen 
voor de leerling die erg goed is of juist veel 
achterstand heeft. Ieder kind wordt gezien. 
Elke periode, meestal twee weken, be-
palen de leerkrachten wat ze gaan doen, 
wie welke taken op zich neemt en hoe de 
onderwijsassistent en studenten worden 
ingezet. Dagelijks evalueren ze de lesprak-
tijk, de aandachtspunten bij leerlingen en 
de gehanteerde aanpak, die per dag bij-
gesteld kan worden. De leerkrachten leren 
van elkaars kwaliteiten en dat geeft het 
onderwijs een boost.  Toen we twee jaar 
geleden hiermee startten in de 4 groepen 
van leerjaar 5 en 6, heb ik elke leerkracht 
de keuze gegeven de pilot in te gaan. We 
hadden meer kandidaten dan we konden 
plaatsen. Een kritische collega, die best 
wat bedenkingen had, werd voor mij een 

belangrijk referentiepunt. Enkele 
weken na de start van de pilot 

hoorde ik een leerkracht aan 
deze kritische collega vra-
gen of het niet héél erg 
druk was. Zij antwoordde 
toen: ‘Ja, heel druk, maar 
ook hartstikke leuk’. Missie 
geslaagd, dacht ik toen.”

MFA
Overigens, de eer moet niet 

naar de directie, maar naar 
de leerkrachten gaan, die er hun 

eigen invulling en creativiteit ingelegd 
hebben. Dat eerste jaar heeft veel kruim 
gekost, maar ongelofelijk veel opgeleverd. 
Daarmee was de uitrol naar de overige 
units een logisch en voor iedereen gewenst 
vervolg. Als we over een jaar naar de 
MFA gaan, zijn we er klaar voor om de 
nieuwe accommodatie met grote unit-
ruimtes en centrale stilteruimtes optimaal 
te benutten. Alle leerkrachten vonden het 
erg toen we door de cohortering – in ver-
band met coronabesmettingen - weer het 
klaslokaal ingejaagd werden en kinderen 
niet met andere groepen gemend moch-
ten worden. De bestaande klaslokalen zijn 
sowieso een vorm van intensieve mens-
houderij, vindt Gerard. Als we een kan-
toor zouden zijn, zou de arbeidsinspectie 
ingrijpen. Daarom worden in de MFA geen 
klaslokalen maar grote werkruimtes gere-
aliseerd, waarin vier groepen de beschik-
king hebben over een oppervlakte van zes 
klaslokalen.”

Eigenwijs
Gerard mag gerust eigenwijs genoemd 
worden. “Eigenwijs in de zin van auto-
noom, daar kan ik wel mee leven. Ik houd 
niet van met alle winden mee waaien”, 
zegt hij daarover. “De  standpunten waar 
ik me sterk voor maak, worden gedragen 
door het team.” Dat kwam boven toen hij 
net één week voor de carnavalsvakantie 
weigerde zijn school open te doen. “De re-
gels waren onlogisch”, vond hij. “Je mocht, 
vanwege de Britse coronamutatie, waar-
door ook kinderen besmet zouden raken,  
één persoon per dag thuis op bezoek laten 
komen. Mijn leerkrachten moesten dertig 
kinderen in één klas ontvangen. Het OMT 
stelde in hun advies  de voorwaarde een 
strak protocol. Dat protocol was in geen 
velden of wegen te bekennen. Het percen-
tage positieve tests was hoog in De Kem-
pen. Bovendien wist ik hoeveel collega’s 
en stagiaires corona hadden gehad, waar-
van enkelen nog ziek waren,  of een onder-
liggende aandoening hadden, een kwets-
baar gezinslid hadden en hoeveel collega’s  
boven de 60 waren en niet gevaccineerd. 
Dan mogen bestuur, raad van toezicht, 
collega-directeuren en inspecteurs daar-
van vinden wat ze willen, maar bij mij ligt 
de eindverantwoordelijkheid. En als er ge-
dreigd wordt met een boete, dan zou ik de 

confrontatie bij de rechter wel aan willen 
gaan. Je eigen geweten is de bottom line.”  

Toekomst 
Eén van de nadelen van zijn pensione-
ring is dat hij de verhuizing niet mee gaat 
maken. “Maar ik blijf betrokken hoor”, 
verzekert hij. “Wat ik daarnaast ga doen, 
is nog ongewis. Ik ga rustig bekijken waar 
ik mijn ervaring voor andere scholen of 
stichtingen in kan zetten. Ik denk  dat 
ik een adviserende, begeleidende of 
interim rol kan vervullen, want ik beleef 
nog steeds veel plezier aan het onder-
wijs. Onderwijs moet sprankelen en zich 
niet verliezen in bureaucratie. Het Palet is 
vier jaar geleden Cultuurprofi elschool ge-
worden, vooralsnog de enige in Brabant. 
Ik ben nu nog voorzitter van de Vereni-
ging van Cultuurprofi elscholen. Die functie 
ga ik als niet-praktiserend directeur 
overdragen. Ik ben al gevraagd om me 
als ambassadeur voor deze vereniging 
in te blijven zetten. De uitwisselingen en 
bezoeken aan Cultuurprofi elscholen zijn 
altijd een feestje. Dat merk je al als je zo’n 
school binnenkomt. Je ziet het aan de 
inrichting met veel leerlingenwerk. Daar 
kom je de meest creatieve en bevlogen 
onderwijsmensen tegen. Dan maal je niet 
om je pensioen.”

Gerard staat naast het afscheidscadeau dat hij van Groep 8 kreeg. Eén van de nade-
len van zijn pensionering is dat hij de verhuizing niet mee gaat maken. “Maar ik blijf 
betrokken hoor”, verzekert Gerard. “Wat ik daarnaast ga doen, is nog ongewis. Ik ga 
rustig bekijken waar ik mijn ervaring voor andere scholen of stichtingen in kan zetten.”

AFSCHEID

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

 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,-

Onderwijs moet sprankelend blijven
Gerard Smetsers neemt na 32 jaar afscheid van basisschool Het Palet in Hapert
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 robbies-tuinmeubelen.nl

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

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

  699

Leverbaar 
in 3 kleuren

Ottawa
Uitschuiftafel 

200/260
x100cm

1099 

899

Almeria 
Dining 
stoel
249 

219

Exome 
Loungeset 
incl. Votal  

up/down tafel
1796

1399
Nimes

Teak tuintafel 
150x150

899 

549

Bistro 
tuinstoel 

stapelbaar
69 

59

Corsica
Ligbed

149 

119

Tampa
Tuinstoel 

stapelbaar
119 

89

Crazy hang-ei
Tweepersoons

549

399

Crazy hangei
399

349

Teak 
tuinbank

vanaf 

149

Costa 
Compacte
loungeset

899

699
OP=OP

VOORJAARSAANBIEDING

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

Palma 
Loungeset

v.a. 538
Zelf uw loungeset
samenstellen!

up/down tafel

Shop
online
Ook op 
afspraak!

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

399399

Crazy hangei

349349
Crazy hang-ei

Crazy hangei

Darwin 
Verstelbare 

stoel
249

229

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

Teak tuintafel 

Luxe zweefparasols
div. modellen 

en kleuren 

v.a. 329

Darwin 
Verstelbare 

stoel en voeten-
steun
449

399

1099 1099 1099 1099 1099 1099 

899899899899899899

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

Teak 

Luxe 
middenstokparasols

div. modellen en 
kleuren 

v.a. 99

Loungeset 
incl. Votal  

up/down tafel

119119

Houston 
tuinstoel 

verstelbaar
169 

129
Casa Blanca 

Verstelbare stoel
499 

399

De beelden uit Duitsland zijn ongekend: 
complete dorpen stonden onder water, 
mensen lopen nog steeds ontredderd 
rond en zijn onbereikbaar, want de weg 
is weg. Het nieuws meldt meer dan 150 
doden in Duitsland, tientallen in België. 
In eigen land valt het nog enigszins mee: 
veel materiële schade, maar geen doden 
te betreuren. 

Ik heb van de week vaak moeten denken 
aan een uitspraak van een Amerikaan die 
ik twee jaar geleden trof op een bijeen-
komst (uit te spreken met de bekende  
Amerikaanse knauw): “We’re boiling 
ourselves off this planet.” Ik vond het  
eigenlijk wel leuk geformuleerd en had 
ook niet direct in de gaten hoe snel dit 
concreet zou worden.

De uitspraak roept associaties op met 
het bekende verhaal van de ‘kikker in het 
pannetje’: als je een kikker in een pan-
netje water zet, en dat vervolgens lang-
zaam verwarmt, heeft de kikker niks in 
de gaten (koudbloedig hè) en blijft in het 
water zitten tot hij sterft: zelfs koudbloe-
dige dieren kunnen slecht tegen kokend 
water. (Dit verhaal schijnt trouwens niet 
waar te zijn – vooral niet proberen thuis! –  
maar beeldend is het wel.)

De kern van het verhaal is vertraging: 
dingen die langzaam gaan, heb je niet 
in de gaten. Toch kunnen de gevolgen 
erg groot zijn. In de wetenschap wordt 
dit beschreven door de theorie van  
zogenaamde ‘dynamische systemen’. 
Dat zijn, in een notendop, modellen die 
tijdsafhankelijke oorzaak-gevolg relaties 
beschrijven. 

Soms zijn oorzaak-gevolg relaties heel 
direct: als ik op het lichtknopje druk, gaat 
vrijwel meteen het licht aan. Soms zit er 
vertraging in: als ik elke dag mijn vuile af-
waswater met etensresten door de goot-
steen spoel, dan gaat dat lang goed, tot 
zich een te dikke barrière heeft gevormd 
in de afvoer. Op die dag loopt het water 
ineens niet meer weg.

Dit voorbeeld beschrijft een systeem 
met zowel een ‘opslagcapaciteit’ als een  
vertraging. Daar zijn er meer van. In 
Duitsland regende het al weken; op een 
gegeven moment is de grond verzadigd 
en loopt het water rechtstreeks de rivier  
in, waardoor die over zijn maximum  
capaciteit gaat en buiten zijn oevers 
treedt. In datzelfde rijtje: Covid-19  
besmettingen kunnen best een tijd op-
lopen zonder dat er echt iets mis gaat; 
maar dan ineens ligt de IC vol en is er 
paniek.

Onze atmosfeer is ook zo’n dynamisch  
systeem. We pompen er al meer dan 
honderd jaar heel veel extra kool- 
dioxide in. Dat leek best lang goed te 
gaan. Behalve voor oplettende klimaat- 
wetenschappers, maar die zijn dan ook 
minstens 30 jaar lang weggezet als 
over-pessimistische zeurpieten. 

Maar dan ineens ‘raakt de poep de ven-
tilator’ (eigenlijk een Engelse uitdrukking, 
maar geinig om een keer te gebruiken) en 
hebben we  ‘ineens’ te maken met over-
stromingen in West-Europa, 50 graden 
in Canada, bosbranden in Australië en 
‘Bangladesh aan de Maas’ (overigens: 
als zoiets in Bangladesh gebeurt is dat 
ook erg, maar kiezen wij er meestal voor 
om een beetje daarvan weg te kijken). 

Ik stel me een dialoog voor, ergens rond 
2050. Het zou zomaar kunnen dat er 
dan een paar kleinkinderen hier in huis 
ronddartelen. 
-  “En opa, wat deden de mensen toen ze 

dat allemaal zagen gebeuren?” 
-  “Nou meisje, gewoon: niks. Ze leefden 

door zoals ze altijd hadden gedaan.  
Ze konden nou eenmaal niet anders –  
althans, dat dachten ze!”

-  “Maar dat konden ze eigenlijk toch 
wel opa, als ze dat nou echt hadden  
gewild?”

-  “Tja, misschien wel meid… Maar men-
sen zijn nou eenmaal gewoontedieren.  
Trouwens, over dieren gesproken.  
Ken je dat verhaal van die kikker in het 
pannetje?...”

Kookpunt

column

Leerlingen van BS de Leilinde in Reusel 
besloten in actie te komen om verveling 
tegen te gaan. Op dinsdag 13 juli ston-
den er daarom verschillende grote spel-
len in één van de binnenruimtes. Het idee 
ontstond toen de leerlingen van groep 8a 
leerden hoe ze een formele brief moesten 
schrijven. Zij schreven een brief aan de ge-
meente met ideeën om verveling en een-
zaamheid tijdens coronatijd tegen te gaan. 
De brief met het beste idee werd beloond 
met € 250,- om het idee uit te gaan voeren.

Onze jeugdcoach Daniël Swinkels en wet-
houder Maarten Maas waren ook van de 
partij. Daniël Swinkels: “Het was ontzet-
tend tof om het enthousiasme van deze 
klas te zien toen zij aan de slag gingen met 
deze opdracht. Ze kwamen met super ori-
ginele ideeën en hebben uiteindelijk hele-
maal zelfstandig een hele toffe dag weten 
te organiseren voor alle kinderen van hun 
school. Als jeugdcoach kan ik hier alleen 
maar trots op zijn!”

Maarten Maas: “Dat een taalopdracht voor 
het schrijven van een formele brief tot zo’n 
fantastische dag zou leiden, had niemand 
van te voren kunnen bedenken. Groep 8a 
van de Leilinde heeft op deze manier een 
leuke dag voor alle leerlingen georgani-
seerd.”

Leerlingen van basisschool de Leilinde 
in actie tegen verveling

VESSEM - Op zondag 22 augustus orga-
niseert Muziekvereniging St. Cecilia, in 
samenwerking met De Gouden Leeuw, 
een gezellige culinaire middag in de 
Brouwerijtuin van De Gouden Leeuw.

In de prachtige Brouwerijtuin kunt u vanaf 
13.00 uur komen genieten van diverse culi-
naire lekkernijen die u worden aangeboden 
tegen een vergoeding. Vooraf kunt u vrijblij-
vend een wandeling maken door Vessem, 

zodat door het hongergevoel de hapjes en 
drankjes nog beter zullen smaken.

De entree is gratis en een DJ zal voor de 
juiste ambiance zorgen en deze middag dus 
compleet maken. Zet deze datum alvast in 
je agenda en kom met zijn allen lekker ge-
nieten en steun daardoor ook onze mooie 
muziekvereniging St. Cecilia. Of het evene-
ment op 22 augustus doorgaat is afhankelijk 
van de dan geldende corona-maatregelen.

Culinaire middag in 
Brouwerijtuin De Gouden Leeuw
Organisatie: Muziekvereniging St. Cecilia
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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

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Tweede 
ronde

30%
40%

50%

Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Een aantal jaren geleden 
werd veel gesproken over invoering van 
het IJslands model in het gemeentebe-
leid. Een model dat ervoor moet zorgen 
dat voor jongeren een zinvolle vrijetijds-
besteding komt en het alcohol- en mid-
delengebruik teruggedrongen wordt. 
Het leek daarna stil rondom dit thema 
maar niets is minder waar; de methode 
wordt gevolgd maar het duurt járen 
voordat echte resultaten zichtbaar zijn. 
Beleidsmedewerker van de gemeente 
Bladel Fiona Kremers vertelt.

Lange termijn
De IJslandse methode wordt door de Kem-
pengemeenten Bladel, Reusel-de Mierden, 
Eersel en Bergeijk gevolgd. Niet verwon-
derlijk dat er iets moest gebeuren want 
deze regio viel op door het bovenmatig 
drankgebruik onder de jeugd. Aangezien 
er in IJsland uitstekende resultaten ge-
boekt waren met de aanpak, besloot de 
Kempen als één van de zes pilot-gemeen-
ten in Nederland mee te doen aan de nieu-
we aanpak. Fiona: “De IJslandse methode 
is geen project met een offi  cieel begin en 
eind; het is een manier van werken waar-
mee op de lange termijn bewustwording 
op gang gebracht wordt, waar ouderbe-
trokkenheid vergroot wordt en een zinvolle 
vrijetijdsbesteding ontwikkeld wordt. Het is 
geen kant-en-klaar pakket van maatrege-
len maar meer een fi losofi e, een werkwijze. 
We hebben training gehad van deskundi-
gen uit IJsland en op punten gaan wij het 
natuurlijk anders doen. We passen het aan 
op onze regio.”

Positief jeugdbeleid
De insteek van de aanpak is een positief 
jeugdbeleid. “We weten dat jongeren niets 
leren van een opgestoken vingertje. Niet 
zeggen wat niet mag maar kijken waar be-
hoefte aan is. Eén van de basisbehoeften 
van elke kind is gezien en gehoord wor-
den. We ondervragen de 4e-jaars van het 
middelbaar onderwijs over hun leven, vrije 
tijdsbesteding en welbevinden. Elke twee 
jaar worden vragenlijsten afgenomen, die 
de leerlingen anoniem invullen op school. 
Binnen drie maanden hebben we die data 
tot onze beschikking en deze zeggen écht 
iets over deze regio. Uit de vorige analyse 
bleek dat 93% van de jongeren van 15-16 
jaar gelukkig is. De opmerking van de 
rector trof me. Hij zei: ‘Dat betekent dus 
dat 7% ongelukkig is en dat vind ik veel. 
Dáár moeten we iets aan doen, daar moet 
aandacht voor komen.’ We zien ook dat 
de cijfers die wij hebben, afwijken van de 

landelijke cijfers en daarmee kunnen we 
dus onze eigen aandachtspunten bepalen. 
Overigens blijkt er tussen de dorpen in de 
Kempengemeenten heel weinig verschillen 
te zitten.”

Cijfers
Het IJslandse model is gericht op preven-
tie en richt zich voor een belangrijk deel op 
het verminderen van drankgebruik. Ook is 
uit de cijfers in IJsland gebleken dat de er 
een afname is in pestgedrag en de diefstal-
cijfers gingen omlaag. Fiona: “Uit keiharde 
cijfers weten we inmiddels dat kinderen 
wiens ouders tot hun 18e op het standpunt 
blijven staan geen druppel alcohol goed te 
vinden, echt minder drinken. En wie tot z’n 
18e niet drinkt, heeft aanmerkelijk minder 
kans om op latere leeftijd een verslaving 
te ontwikkelen. Het ligt in deze regio ge-
voelig want een pilsje is héél gewoon en 
wordt geaccepteerd. Dat verander je niet in 
één jaar, zelfs niet in één generatie maar we 
zijn goed op weg. Het begint met bewust-
wording en daar beginnen we mee op de 
basisschool. De stap van de kleinschalige, 
veilige basisschool naar de grote middel-
bare school is gigantisch, zowel voor ou-
ders als voor kinderen. Met gerichte ouder-
avonden en voorlichtingsbijeenkomsten 
laten we zien wat de cijfers zeggen en waar 
de valkuilen liggen. We moeten het sámen 
doen. Dat geldt zeker ook voor ouders. 
Hoe vaak we niet terug horen dat ouders 
wel ‘nee’ willen zeggen maar dat hun kind 
op een feestje bij vriendjes dan toch drank 
krijgt aangeboden en stomdronken thuis-
komt. ‘It takes a village to raise a child’ is 
een gezegde dat maar al te waar is.”

Samen
Wat doet de gemeente nog meer om de 
gedragsverandering tot stand te bren-
gen? Fiona: “Op het Rythovius College is 
een  speciale ruimte waar jongeren terecht 
kunnen voor activiteiten. De jeugdcoach is 
daar aanwezig en organiseert samen met 
de jongeren leuke activiteiten, vaak in sa-
menwerking met anderen zoals de sport-
sectie of de creatieve sectie van de school. 
In Bladel en Reusel heeft de jeugdcoach 
een bus die bomvol zit met materialen om 
de vrije tijd mee door te komen. De bus is 
ook beschikbaar voor de gemeenten Ber-
geijk en Eersel en gaat één dag in de week 
aanwezig zijn op het Pius X-College. Met 
de bus hopen we ook met name de jeugd 
in de kerkdorpen te kunnen bereiken. De 
jeugdcoach gaat naar de jongeren toe en 
roept ook de hulp in van verenigingen. Het 
gaat er eigenlijk om dat er één groot net-
werk ontstaat. Jongeren moeten gaan er-
varen dat het leven, het uitgaan en samen-

zijn ook leuk kan zijn zonder drank of mid-
delen. We zouden ook graag zien dat er 
meer activiteiten komen voor jeugd en ou-
ders samen. Die zijn er nu bijna niet, terwijl 
jongeren het wel vaak leuk vinden om sa-
men dingen te doen. Anders dan thuis op 
de bank zitten.”

Draagvlak
De afgelopen jaren is de fundering gelegd 
voor het positieve jeugdbeleid. “Wat vooral 
duidelijk moet worden is dat we de jonge-
ren niks op willen leggen. We willen facilite-
ren, mogelijkheden bieden en bewustwor-

ding op gang brengen. Dat lukt niet in een 
paar jaar en dat hoeft ook niet. De weg die 
we nu als Kempengemeenten zijn ingesla-
gen, is een goede weg. Het resultaat is een 
stip op de horizon, nog ver weg maar al 
wel in zicht. We proberen de aanpak in het 
hele gemeentebeleid te integreren. Zo is 
het onderdeel geworden van het Kempisch 
Sportakkoord en het Kempisch Preventie 
Akkoord. We zijn blij met het draagvlak dat 
we al gecreëerd hebben; zo is Pius X-TV al 
betrokken en vinden we steeds meer part-
ners die samen met ons willen kijken naar 
de mogelijkheden.”

IJslands model uitgelegd
Kempengemeenten hanteren aanpak in positief jeugdbeleid

Fiona: “De IJslandse methode is geen project met een offi  cieel begin en eind; het is een ma-
nier van werken waarmee op de lange termijn bewustwording op gang gebracht wordt, waar 
ouderbetrokkenheid vergroot wordt en een zinvolle vrijetijdsbesteding ontwikkeld wordt.
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zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

www.pc55.nl 

goed om 
te weten

EERSEL - Op zondagmiddag 1 augustus 
hebben we al de 5e muziekpresentatie 
in het kader van 60 jaar Muziek in de 
Kempen. De middagen worden gehou-
den in de tuin van Kempenmuseum de 
Acht Zaligheden, Kapelweg 2 in Eersel. 

Deze middag staat in het teken van de car-
navalsliedjes uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80. In 
onze dorpen werd er in de jaren ‘60 pas 
gestart met het vieren van carnaval en ont-
stonden er de carnavalsverenigingen. Tij-
dens de presentatie zal er teruggekeken 
worden naar de beginjaren toen er nog 
geen carnavalsverenigingen waren en de 
kinderen met de foekepot rondtrokken. 
Verder wordt er stil gestaan bij de oprich-
ting van de carnavalsverenigingen. Dwei-
lorkest Krankjorum zal de aloude carna-

valsliedjes spelen en niemand minder dan 
Mari Bouwmans zal die middag nog een 
keer zijn carnavalslied  ‘D’n Hauwmauw’ 
zingen, waarmee hij destijds de eerste prijs 
won bij Omroep Brabant.

De middag wordt afgesloten met een 
grote verrassing. Harrie van de Vegt, be-
kend als d’n Driek, zal nog één keer een 
buut verzorgen. Harrie was in de beginja-
ren van de galazittingen in Eersel de grote 
publiekstrekker. Aanvang is om 14.00 uur. 
Om 13.00 uur is het museum open, zodat 
de expositie 60 jaar Muziek in de Kempen 
eerst bekeken kan worden. Ook hier is alle 
aandacht voor de beginjaren van de carna-
val. Voor meer info:  

www.achtzaligheden.nl

60 jaar Muziek in de Kempen: 
carnavalsliedjes uit ‘60, ‘70 en ‘80
Zondag 1 augustus in Kempenmuseum met o.a. Krankjorum

Harrie van de Vegt (d’n Driek)

Dweilorkest Krankjorum

Winterfair 
in 

Knegsel
KNEGSEL - Op zondag 7 novem-
ber, van 11.00 tot 16.00 uur, is er de 
2e editie van de Winterfair in 
gemeenschapshuis de Leenhoef, 
Steenselsweg 8 in Knegsel. De 
entree is gratis.

Inschrijven
Heb je een leuke hobby en wil je die 
laten zien aan iedereen, dan kun je 
bij ons een tafel huren. Wij willen een 
grote diversiteit van verschillende 
hobby’s. Met inachtneming van de 
dan geldende coronaregels. 

Voor meer informatie bel naar

06 - 81 64 73 44

HULSEL - Na een nare periode hebben 
we gelukkig alweer verschillende optre-
dens mogen en kunnen verzorgen met 
De Grensmuzikanten en dan merk je pas 
wat muziek met mensen doet. De ver-
binding en het zien genieten geeft je een 
ontzettend tevreden gevoel van ‘daar 
doen we het voor’.

Op zondag 1 augustus repeteren De Grens-
muzikanten, samen met de Accordeontref-
vrienden en de Steirische groep met hun 
Oostenrijkse muziek, buiten op het mooi 
aangelegde terras van ‘t Drieske in Hulsel. 

De repetitie is van 13.30 tot 16.00 uur.  

Dit wordt een middag die garant staat voor 
een mooi klankje bij een lekker drankje!

Optreden van de 
Grensmuzikanten 
in Café ‘t Drieske
in Hulsel
Zondag 1 augustus

JONG & OUD

BLADEL - Traditiegetrouw wordt zater-
dag 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 au-
gustus 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 Schut-
tersoord 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 kermis deelnemen aan de gratis schiet-
clinic 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!

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

  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

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

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Algemeen Handelsblad, 1875

WWW.BLADELCENTRUM.NL

25 JULI / 13:00-17:00

KOOPZONDAG

25 JULI / 13:00 17:00

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

BERGEIJK - Natuurmonumenten heeft 
via een openbare inschrijving bij het 
Groenontwikkelfonds Brabant 7 hectare 
grond aangekocht. De aanwinst staat 
bekend als de Brouwersweijer en is on-
derdeel van het visvijver- en vloeiveld-
complex langs de Beekloop. Het com-
plex is een uitzonderlijk wetland op de 
hoge zandgronden en staat bekend om 
bijzondere water- en moerasvogels en 
grote aantallen bijzondere libellen.

Bijzondere cultuurhistorie
De Brouwersweijer is een aanwinst in het 
natuurnetwerk vanwege de landschap-
pelijke schoonheid en cultuurhistorische 
waarde. In het verleden werd het perceel 
bevloeid met water uit de Beekloop, zodat 
hier hooi verbouwd kon worden. Op het 
perceel en in de omgeving zijn de structu-
ren en de restanten van de waterregelwer-
ken van het vloeiveldverleden nog prachtig 
zichtbaar. 

Samen aan de slag
Waterschap de Dommel en Natuurmonu-
menten slaan de handen ineen om hier de 
cultuurhistorische waarde te behouden en 
natuur te ontwikkelen. Door oude water-
werkjes te herstellen wordt de aanvoer van 
water vanuit de Beekloop weer mogelijk. 
Het gebied kan zo bij hoogwatersituaties 
worden ingezet als waterbergingsgebied. 
Ook gaat de grondwaterstand omhoog, 
waardoor er waardevol grasland en 
moerasnatuur ontstaat.

Droogte bestrijden
Het watertekort van de afgelopen jaren is 
voor Natuurmonumenten en Waterschap 
de Dommel de aanleiding geweest om 
grootschalige herstelmaatregelen uit te 
voeren in de omgeving van de Brouwers-
weijer. Een aantal zomers achter elkaar 
stokte daar de watertoevoer en vielen de 
vijvers van de Liskes en de Pastoorsweijer 
droog. Met het herstel van dijkjes, aanvoer-
sloten en waterregelwerken houden we 
water in het gebied en willen we droogte zo 
veel mogelijk voorkomen. Water vasthou-
den is nodig om de meest kwetsbare delen 
van het visvijvercomplex te beschermen 
omdat deze cruciaal zijn voor de moeras-
vogels en libellen. Wanneer er voldoende 
water is, houden we in een groter gebied 
water vast en dragen we daarmee bij aan 
het aanvullen van de grondwatervoorraad 
in de omgeving.

Natuurmonumenten koopt 
Brouwersweijer in Bergeijk

Fietsen over de Catierheide
Op de agenda van de laatste Raadsvergadering 
voor de vakantie stond onder andere de ver-
breding van de fi etspaden op de Cartierheide. 
Door de toenemende fi etsrecreatie en het toe-
nemende aantal elektrische fi etsen op de weg is 
dit al langer een wens van Bladel Transparant en 
had dit ook een prominente plek in ons verkie-
zingsprogramma.

In het kader van de ontwikkeling van de Raad is 
het de bedoeling dat aankomende onderwerpen 
uitgebreider worden belicht, zodat wij als Raad een 
goede mening kunnen vormen over het betreff ende 
onderwerp.

Vandaar dat we samen met Raadsleden uit Eersel een 
paar weken geleden op de fi ets zijn gestapt en een 
rondleiding over de Cartierheide hebben gekregen. 

Hierin werden de plannen uitgebreid toegelicht door ambtenaren, medewerkers 
van Staatsbosbeheer en de vrijwilligers van RAVON, die zich inzetten voor de 
bescherming van de zeldzame gladde slang. 

Het is de bedoeling dat het bestaande fi etspad wordt verbreed (naar 3,5 meter) en op 
sommige plekken wordt verlegd, zodat deze gladde slang meer wordt beschermd. 
Er gaat meer onderscheid komen in intensieve recreatie, extensieve recreatie en 
Natuur voorop locaties. In die extensieve recreatie gebieden komen extra half 
verharde fi etspaden. Tevens zijn er plannen voor een uitkijktoren die ook toegankelijk 
wordt voor mindervaliden en het plan is om meer voorlichting te geven over onder 
andere de rijke historische geschiedenis.

Kortom het was een interessante leerzame middag waar we veel van hebben 
opgestoken. 

Bladel Transparant wenst u ondanks de covid-19 perikelen een hele fi jne vakantie!

Nicole Bohncke 
Fractie Bladel Transparant 
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Sla Soep
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 kruimige aardappel
o 3 bosuitjes
o 1 ui
o 2 tenen knoflook
o klontje boter
o 750 ml groentebouillon
o 1 kropsla
o 100 ml slagroom
o 125 gr crème fraîche
o 12 scampi’s
o 1 tl cajunkruiden
o 1 takje dille
o peper en zout
o olijfolie
o 4 tapasprikkers

Schil de aardappel en snijd deze in
kleine blokjes. Snipper de knoflook,
ui en de lente ui fijn en stoof deze
glazig in de boter. Voeg de aardappel
blokjes en de bouillon toe. Breng
alles aan de kook en laat verder
sudderen tot de aardappel gaar is.

Was de sla grondig in koud water,
houd de binnenste blaadjes apart en
snijd de rest van de sla grof. Schenk
de slagroom en crème fraîche bij de
soep. Warm de soep op tot het
kookpunt en voeg de sla toe aan de

soep. Pureer na 2 min. alles tot een
gladde soep met de staafmixer en
breng op smaak met peper en zout.

Bak ondertussen de scampi’s (zonder
panser) kort in een hete pan met een
scheutje olijfolie en bestrooi met de
cajunkruiden.
Rijg 3 scampi’s aan een tapasprikker.
Schenk de soep in de borden, scheur
de binnenste blaadjes van de kropsla
en schik ze in de soep. Leg er de
gebakken scampi’s op en bestrooi
enkele plukjes dille.

BBeerreeiiddiinngg:

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

groentebouillon

Voor mij is dit echt een zomer soepje. 
Lekker licht en zo gemaakt. 
Wat kan je nog meer over sla zeggen…. 
Ik maak er ook wel eens stamppot mee.

Slaj mé juin mé ai mé errepel. 
Is volgens mij ook een liedje?

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

JONG & OUD

Sla Soep
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 kruimige aardappel
o 3 bosuitjes
o 1 ui
o 2 tenen knoflook
o klontje boter
o 750 ml groentebouillon
o 1 kropsla
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o 125 gr crème fraîche
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o 1 takje dille
o peper en zout
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o 4 tapasprikkers

Schil de aardappel en snijd deze in
kleine blokjes. Snipper de knoflook,
ui en de lente ui fijn en stoof deze
glazig in de boter. Voeg de aardappel
blokjes en de bouillon toe. Breng
alles aan de kook en laat verder
sudderen tot de aardappel gaar is.

Was de sla grondig in koud water,
houd de binnenste blaadjes apart en
snijd de rest van de sla grof. Schenk
de slagroom en crème fraîche bij de
soep. Warm de soep op tot het
kookpunt en voeg de sla toe aan de

soep. Pureer na 2 min. alles tot een
gladde soep met de staafmixer en
breng op smaak met peper en zout.

Bak ondertussen de scampi’s (zonder
panser) kort in een hete pan met een
scheutje olijfolie en bestrooi met de
cajunkruiden.
Rijg 3 scampi’s aan een tapasprikker.
Schenk de soep in de borden, scheur
de binnenste blaadjes van de kropsla
en schik ze in de soep. Leg er de
gebakken scampi’s op en bestrooi
enkele plukjes dille.

BBeerreeiiddiinngg:

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

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!

VVoooorr iilllluussttrraattiieess oopp mmaaaatt
eenn ccrreeaattiieevvee ((oonnlliinnee)) wwoorrkksshhooppss 

TTeell:: 0066--2288773333228877
iinnssttaa:: vvaann..bbrreeggjjee 
IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll

ARENDONK (B) - Op vrijdag 9 juli is het 
nieuwe boek ‘Dagboek van een verlies 
- Je meest dierbare valt weg, wat nu?’ 
van Sophie Rijpkema verschenen. Dit 
rouwverwerkingsboek wordt uitgege-
ven door Uitgeverij Boekscout.

Het verliezen van een dierbare is een ge-
beurtenis die diepe sporen nalaat in het le-
ven van iedereen die achterblijft. Hoe kom 
je dit te boven en hoe pak je in vredesnaam 
je leven weer op? In dit boek laat de schrijf-
ster u op een indringende en pakkende 
wijze delen in haar manier om hiermee om 
te gaan: het grote verlies, de wanhoop, de 
verwerking, de eenzaamheid, maar ook het 
licht aan het eind van de tunnel en de beno-
digde humor om haar levenslust weer terug 
te krijgen. Een boek met inhoud - treff end, 
soms verdrietig, maar zeker ook ruimte om 
te lachen. En wellicht een steun voor ieder-
een die in deze situatie zit of komt.

Over de auteur
Sophie Rijpkema ontmoette haar man Cor 
toen ze pas zestien jaar was. Het was al 
heel snel duidelijk dat zij voor elkaar be-
stemd waren. Op negentienjarige leeftijd 
trouwde ze haar droomprins en samen 
kregen ze twee kinderen, Dennis en Joke. 
Inmiddels is ze 69 jaar oud en een trotse 
oma van vijf kleinkinderen. Sophie heeft al-
tijd een voorliefde gehad voor het schrijven 
van verhalen. In 2002 werd zij gevraagd 
door de Nederlandse Landmacht om een 
kinderboekje te schrijven voor de kleintjes 
waarvan papa of mama op uitzending werd 
gestuurd. Dit was een leuke uitdaging en 
binnen enkele weken verscheen het boekje 

‘Papa Muis gaat op uitzending’. Vervolgens 
blijft het even stil, tot Sophie wat meer vrije 
tijd krijgt en haar collectie losse verhaaltjes 
over Oma Pukkel en Opa Houtebeen bun-
delt en aan een uitgeverij aanbiedt. Ook dit 
boekje verschijnt op de markt. 

Dan gebeurt het onverwachte en verliest zij 
haar steun en toeverlaat, haar man Cor. Dit 
verdriet is zo intens, dat ze niet meer weet 
hoe dit te verwerken. Iemand geeft haar de 
tip om het van zich af te schrijven en die 
raad neemt ze met beide handen aan. Het 
begin van dit dagboek...

‘Dagboek van een verlies’
Nieuwe boek van Sophie Rijpkema uit Arendonk (B)
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WIST 
   JE 
 DAT...?

... mensen in een dorp op Spitsbergen niet mogen worden 
begraven? Het is sinds 1950 bij wet verboden. Spitsbergen is 
een afgelegen eilandengroep in Noorwegen. Door de permafrost 
in de grond ontbinden lichamen die daar worden begraven niet, 

dus blijven eventuele virussen en infecties ook bestaan. 
Stervende mensen worden naar het vasteland gevlogen.

Heemkunde Bladel

De volgende prijsvraag is niet 
zo makkelijk, maar da’s nie 
erg want u heeft een maand 
langer bedenktijd. De Witte 
Geit gaat op vakantie. Testen 
en dan grazen op het groen 
achter de heuvels. 

De vraag luidt: op welk gebouw staan deze heren?
Mail uw oplossingen zoals altijd naar heemkundebladel@gmail.com en maak kans op 
een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

Het kereltje op de foto van de vorige 
keer was kabouter Kyrië. Zijn naam is 
afgeleid van het Griekse ‘Kyrios’, wat 
‘heer’ betekent. Hij was dan ook geen 
gewone kabouter. Hij was de koning 
áller kabouters. Een tijdlang.

Koning Kyrië woonde in het graf van de 
Romeinse soldaat die de villa in Hooge-
loon bouwde. Kabouters hadden iets 
met graven en grafheuvels. Kyrië’s voor-
ouders vestigden zich in de Kempen 
na het vertrek van de Romeinen in de 
derde eeuw na Christus. Opgravingen 
hebben uitgewezen dat de villa het cen-
trum is geweest van een ijzerindustrie 
die meerdere eeuwen heeft bestaan. 
Aangenomen wordt dat de Romein 
ermee begonnen is en dat de kabouters 

het daarna hebben voortgezet, al moeten de feiten daarvoor nogal worden opge-
rekt. Er zijn er namelijk ook die beweren dat het hier na de Romeinen lange tijd zo 
leeg is geweest als op de Cartierheide op maandagochtend. In hun optiek zit er een 
groot gat tussen de Romein en de kabouters.

Enfi n, vandaag de dag staan Kyrië en zijn mannen bekend als harde werkers, een 
tikkeltje mensenschuw en eigengereid, maar ook hulpvaardig en vriendelijk. Alleen 
aan kerkklokken hadden ze een hekel.

Dat laatste hangt samen met de komst van Willibrordus en de zijnen, nieuwbakken 
christenen die het niet zo begrepen hadden op het heidense kaboutervolkje. 
De klokkentonen die overal in de Kempen begonnen te klinken, stonden voor de 
kabouters symbool voor een bekeerdrift die zich slecht verhield met hun eigen 
relaxte kijk op het leven. Toen de proselietenmakerij ze te gortig werd, pakten ze 
hun biezen en vertrokken.

Zonder hun koning overigens. Kyrië kwam vroegtijdig aan zijn einde. Hoe precies, 
weten we niet. De overlevering wil dat hij is doodgeschoten door een jager, ergens 
in de buurt van de oude Duivelsberg in Riethoven. 
Erg waarschijnlijk is dat niet 
natuurlijk, aangezien het schiet-
kruit pas werd uitgevonden in 
1968, door Sindala van Floris. 
Als het toch waar is, dan mogen 
we hopen dat het per ongeluk 
was. De overlevering wil overi-
gens ook dat het daar spookte 
– de berg heette niet voor niks 
zo – maar dat moet dan later 
geweest zijn. Kyrië had er fami-
lie wonen en wilde alleen maar 
even langs gaan.

In Hoogeloon heeft men hem 
vereeuwigd op de dorpspomp, 
waar hij heet te waken over 
de naleving van traditionele 
kabouterwaarden als goed-
heid, gemoedelijkheid en 
hulpvaardigheid. 

Winnaar is geworden 
Nicole Tenbült

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

INFORMATIEF

Wil jij jouw huis 
verduurzamen?
KempenEnergie helpt je op weg met EnergieServiceProducten

BLADEL - Wil jij duurzame energiemaat-
regelen aan je woning laten uitvoeren 
maar weet je niet waar je terecht kunt? 
KempenEnergie helpt jou op weg om de 
juiste maatregelen toe te passen aan 
jouw woning.

KempenEnergie is een energievereniging 
voor Kempenaren die energie willen be-
sparen en hun energie zelf en duurzaam 
willen opwekken. Tegenwoordig kun je op 
veel verschillende plekken informatie vin-
den over energie besparen en duurzamer 
wonen. Maar hoe meer je leest, hoe las-
tiger het soms wordt. De vrijwilligers van 
KempenEnergie wijzen jou de weg in het 
woud van energiebesparende maatregelen 
en de mogelijkheden voor energieopwek-
king dichtbij huis.

Dat geldt ook als je op zoek bent naar mo-
gelijkheden om jouw huis energiezuiniger 
te maken. De EnergieServiceProducten 
van KempenEnergie (zie website www.

kempenenergie.nl/esp) laten zien welke 
maatregelen jij kunt nemen om duurzamer 
te wonen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 
verschillende soorten isolatie, zoals geve-
lisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. Ook 
het vervangen van ramen en deuren en het 
plaatsen van zonnepanelen kan je een heel 
eind op weg helpen om jouw woning te 
verduurzamen.

Maar welke bedrijven kunnen dat dan voor 
jou regelen? KempenEnergie heeft bij al 
deze maatregelen regionale bedrijven ge-
zocht die deze klussen voor jou kunnen 
uitvoeren. Denk dan aan isolatiebedrijven, 
installatiebedrijven of bouwbedrijven. Al 
deze bedrijven hebben klantvriendelijk-
heid, service en goede productkwaliteit 
hoog in het vaandel staan. Door voor deze 
bedrijven te kiezen, steun je ook de lokale 
economie in de Kempen. Het is dus extra 
interessant om de EnergieServiceProduc-
ten en de bijbehorende deelnemende be-
drijven eens door te nemen.

Wil jij duurzame energiemaatregelen aan je 
woning laten uitvoeren? Laat je inspireren 
en bekijk onze pagina EnergieServicePro-
ducten op www.kempenenergie.nl/esp. 
Stuur jouw vragen naar 

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

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

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

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Groot assortiment 
scheerapparaten van 

Philips en Braun

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

Wij leveren vrijwel elk type scheerblad/-kop!

Vanaf 
€42,90

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

BLADEL - We gaan in het najaar weer 
van start met verschillende cursussen 
op gebied van EHBO. Deze worden door 
erkende instructeurs gegeven. Het is 
mogelijk voor de verschillende cursus-
sen een certifi caat te ontvangen.

Een aantal cursussen worden waarschijn-
lijk vergoed door de zorgverzekeraar (dit is 
wel afhankelijk wat voor zorgverzekering u 
heeft). 

De volgende cursussen gaan bij voldoende 
aanmeldingen in Bladel van start.
-  Eerste hulp bij kinderen. Duur: 3 dag-

delen. Kosten: € 120,- p.p. (Vergoeding 
zorgverzekeraar)

-  Levensreddende handelingen. Duur: 2 
dagdelen. Kosten: € 80,- p.p. (Vergoeding 
zorgverzekeraar)

-  Reanimatie met AED. Duur: 1 dagdeel. 
Kosten: € 50,- p.p. (Vergoeding zorgver-
zekeraar)

-  Eerste hulp bij volwassenen. Duur: 5 
dagdelen. Kosten: € 150,- p.p. Exclusief 
examen van € 60,-. (Vergoeding zorgver-
zekeraar)

-  Bedrijfshulpverlening. Duur: 4 dagde-
len. Kosten: op aanvraag.

-  Eerst hulp bij oudere personen. Duur: 
3 dagdelen. Kosten: € 100,- p.p. (Vergoe-
ding zorgverzekeraar)

U kunt zich aanmelden via tel. 06-10102638 
of e-mail: aeddekempen@gmail.com

Start EHBO-
cursussen 
najaar 2021

Steeds meer 
mensen rijden 
in een elek-
trische auto, 
maar niet ieder-
een heeft een 

laadpaal in de buurt. Daarom plaatsen 
we in samenspraak met Vattenfall en 
Provincie Noord-Brabant vijf openbare 
laadpalen (totaal 10 parkeerplaatsen), 
verspreid in onze gemeente. De laadpa-
len worden opgeladen met 100% wind-
energie en iedereen mag ze gebruiken. 

Voorheen namen we voor elke afzonder-
lijke laadpaal een los verkeersbesluit. Nu 
werken we met een zogenaamd ‘verzamel-
verkeersbesluit’: we nemen in één keer een 
besluit over vijf laadpalen. Je kunt bezwaar 
indienen op één of meerdere losse palen, 
maar dat heeft geen invloed op het totale 
besluit. Bij de laadpalen plaatsen we het 
verkeersbord ‘Alleen voor elektrisch laden’. 
Je kunt het besluit lezen op www.offi  cie-
lebekendmakingen.nl. Je kunt tot en met 
25 augustus bezwaar indienen. Neem voor 
meer informatie gerust contact op met 
team Ruimtelijk Beheer via 088-497650650 
of ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl 
(vermeld ‘laadpaal’ in het onderwerp).

Laadpalen straks voor 
iedereen beschikbaar

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?

Spectaculaire 
streetrace in 
het centrum 
van Vessem

Stichting Wielerevenementen Ves-
sem organiseert op zondag 3 okto-
ber tijdens de kermis een spectacu-
laire streetrace op een parcours in 
het centrum van Vessem.

Tijdens deze streetrace is het de be-
doeling dat deelnemers met een 
mountainbike een vooraf uitgezet par-
cours afl eggen. Dit parcours is voor-
zien van diverse hindernissen  zoals 
een zandbak, apenrots, wavesectie, 
trailers, slalom en een houten kom-
bocht.

De volledige dag zullen spannende 
wedstrijden in diverse categorieën 
elkaar afwisselen. Kinderen, heren en 
dames komen aan het vertrek. Ieder-
een die wel eens op de mountainbike 
zit en het leuk vindt om ook mee te 
doen aan zoiets spectaculairs als een 
streetrace kan zich binnenkort aan-
melden op onderstaande website:  

Noteer deze datum alvast in uw agen-
da, het wordt ongetwijfeld een leuk 
evenement, omlijst met muziek en 
entertainment. Of het evenement op 
3 oktober doorgaat is afhankelijk van 
de dan geldende corona-maatregelen. 

www.mtbstreetracevessem.nl

Als je kat wegloopt van huis, wil je deze 
natuurlijk zo snel mogelijk terugvinden. 
Mochten anderen jouw kat zien, kunnen 
zij dit melden bij de gemeente. De ge-
meente schakelt dan de Dierenbescher-
ming in. 

Als je kat niet gechipt is, is het voor de Die-
renbescherming niet mogelijk om jou als 
eigenaar te achterhalen. Hierdoor wordt in 
83% van de gevallen de eigenaar van een 
kat niet teruggevonden. Laat je kat daarom 
chippen bij de dierenarts. Zo vergroot je de 
kans om je kat terug te vinden.

Laat je kat chippen
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Winnaar Rob Louwers en voorzitter Frans Jansen

REUSEL - Tijdens het afgelopen Euro-
pees Kampioenschap voetbal organi-
seerde vv de Zuiderburen uit Reusel een 
online EK-pool. Het was de eerste keer 
dat de vereniging het voorspel-spel op 
touw zette. De vereniging kan terugkij-
ken op een geslaagde editie. Een ver-
volg bij komende eindtoernooien is dan 
ook gegarandeerd.

Op 11 juni ging het spel van start met maar 
liefst 202 deelnemers. De spelers streden 
om een deel van de goed gevulde pot  
(€ 1020,-). Het doel was zoveel mogelijk 
punten behalen op basis van voorspellin-
gen van uitslagen van de EK-wedstrijden. 
Daarnaast konden extra punten verdiend 
worden met bonusvragen. Voorspellingen 
en antwoorden werden online ingevoerd 
via ek2021pool.nl: een intuïtieve website 
opgezet als community waar op elk mo-
ment de actuele stand in de pool in te zien 
was. Bovendien streden veel deelnemers 
in een eigen club- of bedrijfsleagues om de 
eer van de organisatie. 

Na een maand voorspellen werd Rob Lou-
wers glorieus winnaar van de pool. De 
nieuwbakken Zuiderbuur bezette vooraf-
gaand aan de finale al de eerste plek in de 
ranking. In de wetenschap dat hij de uitein-
delijke toernooiwinnaar niet meer correct 
kon hebben, was hij allerminst gerust op 
de eindoverwinning. Met het juist voor-
spellen van de Europees kampioen waren 

namelijk 10 extra punten te verdienen. Net 
voor aanvang van de finale (Italië-Enge-
land) gokte Rob op een 1-1 eindstand van 
die titanenstrijd. Dat bleek een gouden zet, 
want hiermee bleef hij op de hoogste podi-
umplek. Hiermee verdiende hij het mooie 
bedrag van € 510,- (50% van de pot). 

De nummers 2 (Mark Verstijnen) en 3 (Thijs 
Amting) gaan aan de haal met respectieve-
lijk € 357,- en € 153,-. Vv de Zuiderburen 
feliciteert hierbij de winnaars met het be-
haalde resultaat. Naast de geldprijzen was 
er ook een mooie prijs weggelegd voor de 
nummer 21 in de eindklassering. De num-
mer 21 van 2021 verzekerde zich namelijk 
van een gezellig silent huisfeestje, aange-
boden door Silent Disco de Kempen. Dat 
geluk was weggelegd voor Theun van den 
Borne.  

De positieve reacties van deelnemers heb-
ben er mede voor gezorgd dat de voetbal-
pool volgend jaar terugkomt. Hoewel het 
nog niet zeker is of Oranje zich überhaupt 
plaatst voor het aanstaande WK, maakt 
een pool elke eindronde leuker. Genoeg 
reden om terug te komen. Het Zuiderbu-
rentoernooi is al jaren een begrip. De Zui-
derburen EK/WK-pool is dat in wording. 

Komend jaar gaan we spelen via wk-
2022pool.nl. Hou de social media kanalen 
van vv de Zuiderburen in de gaten om op 
de hoogte te blijven.

Zuiderburen EK-pool 
is een blijvertje

BLADEL - Wil je ook leren hoe je snel 
je auto of televisie kunt verkopen? Of 
hoe je aan goedkoop speelgoed kunt 
komen? Meld je dan aan voor de gratis 
cursus ‘(Ver)kopen via Marktplaats‘. 

De cursus ‘(Ver)kopen via Marktplaats‘ 
wordt verzorgd door het DigiTaalhuis. Het 
DigiTaalhuis is een initiatief van de Kempen 
gemeenten, Welzijn de Kempen, Stichting 
Lezen & Schrijven, Ster College en Biblio-
theek De Kempen. Samen zetten zij zich in 
om iedereen te helpen die beter wil leren 
lezen, schrijven, rekenen en omgaan met 
computers en internet. 

Over de cursus
In deze cursus leren de cursisten Markt-
plaats beter kennen, veilig te communice-
ren via internet en veilig online te betalen 
en ontvangen. Een gecertificeerde docent 
legt de verschillende onderwerpen uit en 
begeleidt de cursisten. De cursus bestaat 
uit vijf bijeenkomsten van 14.00 tot 16.00 
uur en start op donderdag 9 september 
(overige data zijn 16, 23 en 30 september 
en 7 oktober). De cursus wordt gegeven in 

de Bibliotheek van Bladel, Markt 4 in Bla-
del. Aanmelden voor deze cursus kan in 
de bibliotheek of door een e-mail te sturen 
naar het DigiTaalhuis: digitaalhuis@biblio-
theekdekempen.nl. Je kunt ook bellen of 
een appje sturen naar 06-33590936. Mee-
doen is gratis!

Over het DigiTaalhuis
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwas-
senen moeite met lezen, schrijven en/of re-
kenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen 
problemen aan op het gebied van geld, 
werk, gezondheid en gezinsleven. In regio 
de Kempen betreft dit ruim 9.000 volwas-
senen. Voor hen is er het DigiTaalhuis, dat 
gratis hulp biedt. 

Wil je zelf meer weten om aan de slag te 
gaan of ken je iemand in je omgeving die 
hulp kan gebruiken? Kijk dan op de web-
site of bezoek de Facebookpagina: https://
www.facebook.com/DigiTaalhuis. Bellen 
naar 06-33590936 of mailen (m.mathijs-
sen@bibliotheekdekempen.nl) mag ook!

www.digitaalhuisdekempen.nl

Cursus ‘(Ver)kopen 
via Marktplaats’ in 
Bibliotheek Bladel 
via het DigiTaalhuis

OM DE HOEK
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* Actieperiode: 16 juli t/m 31 juli.  Informeer naar de voorwaarden.

10% 
korting 
Bij aankoop van
 een tuinkamer

VAKANTIE THUIS VAKANTIE THUIS ActiesActies

Actiepakket
cadeau*

Bij aankoop veranda of tuinkamer 
bestaande uit:

- Fundatiepoeren
- LED-verlichting
- Heater

* Actieperiode: 16 juli t/m 31 juli.  Informeer naar de voorwaarden.

Verandahome Hapert
Hoogakker 2F 5527 AE Hapert 
T. 0497 38 23 46
info@verandahome.nl

www.verandahome.nl

Maandag Gesloten
Di t/m Vrij  11.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

ActiesActies

* Actieperiode: 16 juli t/m 31 juli.  
Informeer naar de voorwaarden.

JOUW SPECIALIST IN VERANDA’S, TUINKAMERS EN GLAZEN SCHUIFWANDEN

EERSEL - Tijdens de zomervakantie 
bruist het Kempenmuseum van de acti-
viteiten. Zoals jullie gewend zijn worden 
er 2 speciale middagen voor kinderen 
georganiseerd. 

Twee woensdagen
Woensdag 4 en woensdag 18 augustus 
staan helemaal in het teken van zelf mu-
ziekinstrumenten maken. Want er zit deze 
zomer muziek in het museum met de te 
gekke tentoonstelling ‘60 jaar Muziek in de 
Kempen’. De kindermiddagen sluiten aan 
bij deze tentoonstelling.

Muziek maken
Kun jij van ‘afval’ een leuk instrument ma-
ken? Wat dacht je van een tamboerijn, een 
ratel, een trommeltje, een schuddebuikje of 
een regenmaker. Met een beetje hulp van 
de vrijwilligers gaat dat vast lukken en je 
krijgt een rondleiding door de  tentoonstel-
ling in het museum. Er is ook een lekker 
eethoekje met gitaarkoekjes en drankjes.
Daarna gaan we met zijn allen optreden. 
Dat wordt supergezellig! 

Tijden
Het motto is ook deze keer weer: ‘kom 
naar het museum voor een heerlijke en mu-
zikale middag’. Neem je broertjes, zusjes, 
(groot) ouders, vrienden, ooms en tantes 
mee. We starten om 13.30 uur en om 16.00 
uur is het gezamenlijke optreden. We slui-

ten om 16.30 uur. De entree is voor, zowel 
de kinderen als de begeleiders, € 3,00. Bij 
extreem weer gaan de middagen niet door. 

Je vindt Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den aan de Kapelweg 2 in Eersel. 

Voor meer informatie kijk op de website

www.achtzaligheden.nl 
of bel 0497-515649

Speciale kindermiddagen 
in Kempenmuseum 
De Acht Zaligheden

JONG & OUD

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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PC55 verschijnt na deze editie nog 1 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

EERSEL - Ook wij, redactie van het 
KW-café, hebben er zin in! Een nieuw 
seizoen met nieuwe kansen en inspire-
rende topgasten voor mooie, aangena-
me en leerzame KW-avonden. Maar we 
willen vooral ook u, ons publiek, graag 
weer zien en ontmoeten. 

Het KW-café maakt weer plannen, met 
als vaste standplaats en partner onze ge-
zellige Muzenval in Eersel. Op dit moment 
zijn vier van de zes geplande avonden in-
gevuld. Hierover onder meer, maar met dit 
‘voortgangsbericht’ kunnen de data en al 
bekende gasten op de kalender en in de 
agenda. De complete informatie, zoals 
prijzen en hoe te reserveren en kaarten te 
kopen, komt eind augustus  Wij zijn blij dat 
we weer van start kunnen en wij blijven de 
richtlijnen van het RIVM volgen. Via onze 
site www.kw-cafe.nl en onze mailings (aan-
melden via info@kw-cafe.nl) is steeds alle 
actuele informatie beschikbaar. 

Opstart en samenwerking KW-café 
najaar 2021 
Het KW-café is nauw betrokken bij Jan 
Brokken. Hij  komt woensdag 17 novem-
ber, om 20.00 uur, in de Muzenval, met als 
thema: ‘De Tuinen van Buitenzorg’, ‘Mu-
ziek & De Wereld Rond’. Eindelijk, na de 
door corona uitgestelde avond van vorig 
jaar.  Met vier andere Eerselse/Kempische 
organisaties (Bibliotheek, Volksuniversiteit, 
Muzenval en Bruna)  hebben we de koppen 
bij elkaar gestoken voor deze avond met 

speciale aandacht voor de muziek (Indone-
sië, Caraïben)  in het werk van Jan Brokken. 
Na de inleiding door Brokken (‘een godde-
lijk verteller’, Volkskrant) is er een interview 
met hem door Marcella van der Kruk (Am-
sterdam), redacteur bij uitgeverij Atlas Con-
tact, verzorgt Masterclasses en is ervaren 
als interviewer, gespreksleiding en docent. 
Marcella studeerde Culturele Antropologie, 
Nederlandse Taal & Cultuur en Moderne Ne-
derlandse Letterkunde aan de UvA.

Carolijn Visser komt woensdag 15 decem-
ber, om 19.00 uur, in de aula van het Pius 
X-College in Bladel met als thema ‘Fasci-
nerend Imponerend China’. Dit KW-college 
wordt georganiseerd samen met leerlingen 
en docenten van het Pius X. De ontwikke-
lingen in China 1840-2000 zijn onderdeel 
van het VWO-examen 2022 en Carolijn 

Visser schrijft al bijna 40 jaar over China. 
In 2017 schreef ze ‘Selma’. Aan Hitler ont-
snapt, gevangene van Mao en bekroond 
met de Libris Geschiedenis Prijs. 

Selma Vos was de enige Nederlander die 
in China woonde ten tijde van Laat Hon-
derd Bloemen Bloeien, de Grote Sprong 
Voorwaarts en de Culturele Revolutie. Zij 
en haar gezin werden slachtoff ers van de 
grootse idealen van de maoïstische heil-
staat. Visser ontmoette Selma’s kinderen. 
In 2012 gaven ze haar de brieven die Sel-
ma gedurende de jaren in China naar hun 
grootvader in Nederland stuurde. De basis 
voor een fascinerend boek en een inspire-
rende avond voor ons.

Voorjaar 2022, vier avonden 
‘puur’ KW-café
Voor de avonden van 12 januari en 9 febru-
ari zijn we nog in gesprek met een aantal 
‘toppers’. Nader bericht hierover eind au-
gustus. Twee (belgische) TOP-KW-gasten 
zijn al wel bekend. 

David van Reybrouck komt woensdag 9 
maart 2022, om 20.00 uur, in de Muzenval 
met als thema ‘Indonesië’ en als aanleiding 
zijn recente, veelgeprezen boek ‘Revolusi’. 
Maar ook vernieuwing democratie komt 
aan de orde. 

Van Reybrouck zal dieper ingaan op de 
achtergronden van zijn recente boek ‘Re-
volusi’. Vijf jaar lang werkte hij aan dit  mo-
numentale werk. De veelheid aan perspec-
tieven en herinneringen weeft hij samen tot 
het aangrijpende verhaal van de Indonesi-
sche onafhankelijkheidsstrijd die zijn hoog-
tepunt bereikte in de jaren veertig van de 
vorige eeuw. Vanwege de gemeenteraads-
verkiezingen in Nederland op 16 maart 
2022 zal Van Reybrouck ook geïnterviewd 
worden over zijn voortrekkersrol in Europa 
rondom ‘nieuwe democratische vormen 

zoals burgerfora’. David Van Reybrouck 
is cultuurhistoricus, archeoloog en schrij-
ver van non-fi ctie, theater en poëzie. ‘Zijn 
Congo, een geschiedenis’ (2010) was een 
wereldwijd succes met meer dan 500.000 
verkochte exemplaren. Bekroond met de 
Libris Geschiedenisprijs en de AKO Lite-
ratuurprijs. Zijn essays en boeken rondom 
‘modernisering van de democratie’ hebben 
grote praktische invloed, in België maar 
ook in Nederland en Frankrijk.  

Tom Lanoye komt woensdag 6 april 2022, 
om 20.00 uur in de Muzenval. Thema zal 
zijn ‘Mijn leven en Werken: de samenhang’.  

Lanoye is één van de populairste en meest 
gewaardeerde schrijvers van Nederland 
en België. Hoewel hij vooral bekend is als 
auteur van (verfi lmde) romans als ‘Sprake-
loos’ en ‘Het goddelijke monster’ en be-
kroonde toneelklassiekers als ‘Ten oorlog’ 
en ‘Koningin Lear’ staat hij ook als dichter 
aan de top. Zo was hij onder meer Stads-
dichter van Antwerpen en schreef hij ge-
dichten vanuit het gezichtspunt van een 
Vlaamse soldaat in de loopgraven van de 
Eerste Wereldoorlog. Lanoye woont zowel 
in Zuid-Afrika als in Antwerpen en hij  is een 
weergaloos performer. Dit wordt een spet-
terend einde van dit KW-seizoen.

Sneakpreview KW-café 
seizoen 2021-2022
Met o.a. Carolijn Visser en Tom Lanoye

AMUSEMENT
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Couwenberg
speciaal

Kippen
bouten

Verse kip 
loempia

GehaktballenGehaktballenKant en klare 
hachee

GehaktballenGehaktballenGehaktballenGehaktballen

100 gram € 1,49
Verse kip Verse kip 

500 gram € 2,49
Kant en klare Kant en klare 

500 gram € 5,99

hacheehachee

Hausmacher leverworst

Palingworst 

100 gram € 1,49
Hausmacher leverworst

Palingworst Palingworst Palingworst Palingworst Palingworst 

Hausmacher leverworst
100 gram € 1,19

Palingworst Palingworst Palingworst 

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26 JULI T/M ZATERDAG 31 JULI

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

                                                      

CouwenbergCouwenberg

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

Sukade 
lappen

HO�ANDSE 

Verschi ende 
s�rten koude 
pasta salades. 

Le�er bij de �q  
of als m�l�jd. 

KOUDE PASTA

Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende Verschi ende 
s�rten koude s�rten koude s�rten koude s�rten koude 
pasta salades. 

Le�er bij de �q  
pasta salades. 

Le�er bij de �q  
pasta salades. 

of als m�l�jd. 
Le�er bij de �q  
of als m�l�jd. 

Le�er bij de �q  

Het pruimenseizoen 
is w�r bego�en! 
Wij he�en v�r u 

Opal en Reine 
Claude pruimen.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

boutenbouten
500 gram500 gram € 2,49€ 2,49

loempialoempia

per stuk € 1,75
Ba etjes, vinkjes 
en kipsat�tjes. 

Even opwarmen en 
dan smu en!

VERSCHI�ENDE

KOUDE PASTA
salade!

HO�ANDSE KOUDE PASTA
pruimen!

VERSCHI�ENDE
bo¡elhapjes

NU EXTRA V£RDELIG

NU EXTRA V£RDELIG

speciaalspeciaalspeciaalspeciaalspeciaalspeciaal

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

Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen Het pruimenseizoen 

500 gram € 6,99

GehaktballenGehaktballenGehaktballenGehaktballen
naturel/gepaneerd/uinaturel/gepaneerd/uinaturel/gepaneerd/uinaturel/gepaneerd/uinaturel/gepaneerd/uinaturel/gepaneerd/ui

4+1
GRATIS

Claude pruimen.
NU EXTRA V£RDELIG
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inleveren klein afval bij het mobiele 
scheidingsstation 

De eerste weken met het mobiel scheidingsstation zitten 
erop. In iedere gemeente van de Kempen heeft 
inmiddels het mobiel scheidingstation 2 of 3 keer in één 
van de kernen gestaan. Goed om te zien dat er flink 
gebruik wordt gemaakt van deze service. Ook leuk om 
te horen dat u deze service op prijs stelt.

Zoals in een vorige bericht al aangegeven was, is dit een 
proef tot 1 januari 2022. Afhankelijk van onder andere 
de resultaten, ervaringen, reacties en kosten wordt 
bekeken of de proef een vervolg krijgt. 

Op basis van de resultaten tot nu toe, wil de gemeente 
Bladel met u nogmaals de spelregels delen die gelden als 
u grondstoffen naar het mobiele scheidingsstation komt 
brengen. Ook zijn er noodgedwongen een paar regels 
aangepast. Zo kan hout vanaf heden niet meer 
ingeleverd worden! Hiervoor moet u naar de 
milieustraat.

Bij het mobiele scheidingsstation kunt u verschillende 
soorten huishoudelijk afval inleveren die niet in de grijze 
container (restafval) horen en die u normaal gesproken 
op een gewone milieustraat zou inleveren.
Belangrijk om te weten: het mobiele scheidingsstation is 
alleen geschikt voor kleinere hoeveelheden en kleinere 
formaten afval zoals bijvoorbeeld spaarlampen, 
piepschuim, batterijen en kleine elektrische apparatuur 
zoals broodroosters en waterkokers. Dus niet voor 
wasmachines en drogers!

Het is belangrijk om enkel kleine materialen en kleine 
hoeveelheden afval in te leveren, omdat de 
materiaalbakken anders te snel vol zijn. Het mobiele 
scheidingsstation moet dan vroeger gesloten worden. 
Om praktische redenen is het niet mogelijk om de 
bakken tussentijds te legen. De gemeente verzoekt u 
dan ook om grotere hoeveelheden rechtstreeks naar de 
milieustraat te brengen.

U kunt in klein formaat (max. 3 stuks) inleveren bij het 
mobiele scheidingsstation:
• Batterijen, cartridges, spaarlampen;
•  Hard kunststof (zoals speelgoed, kratjes, bakken, 

rekjes, emmers);
• Papier karton;
• Verfblikken;
•  kleine elektrische apparaten (zoals broodrooster, 

stofzuiger, mixer, elektrische tandenborstel, strijkbout, 
printer);

•  Metalen (zoals pannen, bestek, rekjes, nietmachine, 
gereedschap, onderdelen van fiets/bromfiets, 
schroefjes);

• Cd’s en Dvd’s;
• Schoon piepschuim (EPS);
• Draad (metaaldraad en/of snoeren).

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

Tuinscore  
Blauwgroen Bladel
De zomervakantie breekt aan. Met de huidige 
maatregelen is het even de vraag wat kan en mag 
om weg te gaan. Maak het daarom thuis extra 
gezellig; in en om het huis! Tijdens hete zomerdagen 
is het goed vertoeven in een klimaatvriendelijke tuin. 
Het scheelt namelijk zo’n 8 graden ten opzichte van 
een tuin die vol ligt met tegels. Het aanleggen van 
een tuin is een leuk tijdverdrijf waarbij het hele gezin 
betrokken kan zijn. Dus ga lekker aan de slag en 
maak uw tuin klimaatvriendelijk!

Vele kleine aanpassingen, groot effect
Klimaatverandering zorgt in Nederland voor heftige 
regenval én voor lange periodes met droog en warm 
weer. Particuliere tuinen van bewoners spelen een 
grote rol in het terugdringen van de wateroverlast en 
het omgaan met de toenemende hitte en langere 
periodes van droogte. De meeste tuinen zijn nog niet 
ingericht op tropische temperaturen of heftige 
regenbuien. Tijd voor verandering dus! Kleine 
aanpassingen in de tuin kunnen een groot effect 
hebben op het lokale klimaat rondom een woning. 

Win een bon voor tuinplanten t.w.v. van € 25,-! 
Hoe is uw tuin ingericht? Natuur- en 
watervriendelijk? Kan deze alle invloeden aan? Zo 
niet, wat kunt u zelf nog doen? Bereken nu uw 
tuinscore om erachter te komen wat uw tuin nu al 
biedt. En u kunt gelijk zien wat u nog meer zou 
kunnen doen. Dat kan via de website  
www.blauwgroenbladel.nl/jouw-tuinscore

Als u dit doet en u plaatst uw gegevens én foto op 
de kaart, dan maakt u in de maanden juli en 
augustus kans op een tuinplantenbon t.w.v. 25 euro!  
De bon is in te wisselen bij Tuincentrum Groenen 
voor, natuurlijk, tuinplanten! Winnaars krijgen een 
e-mail van de werkgroep Blauwgroen Bladel. Op de 
website vindt u meer informatie over deze 
werkgroep, ziet u enkele voorbeeldtuinen en vindt u 
veel tips! Samen werken we aan een betere 
omgeving en een blauwer en groener Bladel.   Plaats  Standplaats Wanneer Tijden 

Casteren Frans Bruursplein 1e woensdag van de maand 13.30 – 16.30
Bladel Markt 1e zaterdag van de maand 12.30 – 15.30
Hapert  Alexanderhof (bij gemeenschapshuis “Den Tref”) 2e dinsdag van de maand  13.30 - 16.30
Hoogeloon Valensplein 3e woensdag van de maand 13.30 - 16.30
Netersel De Hoeve (tegenover MFA “De Poel”)  4e zaterdag van de maand  13.30 - 16.30

De coronacrisis en archief-hotspots
Hoe ervaart u de pandemie? 
De coronacrisis heeft een grote invloed op de 
maatschappij. Het is belangrijk dat informatie, over 
de gevolgen van de pandemie in onze gemeente, 
bewaard blijft. Daarom is de gemeente Bladel op 
zoek naar uw ervaringen tijdens de crisis. Hoe vindt 
u dat de pandemie het leven in onze gemeente heeft 
beïnvloed? Hoe heeft u de rol van de gemeente 
ervaren het afgelopen jaar? Vond u dat er meer of 
juist minder contact was tussen de overheid en de 
inwoners? 

Als u hier iets over te vertellen heeft, kunt u uw foto’s, 
verhalen of ervaringen doorsturen naar info@bladel.nl. 
Dit mag gaan over alle beleidsterreinen, bijvoorbeeld 
de horeca, het bedrijfsleven of het verenigingsleven. 
De gemeente Bladel bundelt alle informatie en zorgt 
ervoor dat deze bewaard blijft in het archief voor 
volgende generaties.

Archief-hotspots
Het verzamelen en bijhouden van informatie over de 
lokale gevolgen van de coronacrisis is onderdeel van 
een procedure waarbij de gemeente bepaalde 
‘archief-hotspots’ benoemt. Dit zijn bijzondere 
gebeurtenissen die, vanwege de grote 
maatschappelijke beroering die zij veroorzaken, grote 
invloed uitoefenen op het beleid en de activiteiten van 
de gemeente. De coronapandemie is de eerste 
‘hotspot’ van de gemeente Bladel. In de loop van dit 
jaar wordt de eerste hotspotlijst van de gemeente 
gepubliceerd op de website. Vanaf dan wordt de 
hotspotlijst ieder jaar bijgewerkt met eventuele 
nieuwe ‘hotspots’ van dat jaar. 

Inwoners kunnen eventuele overige suggesties voor de 
hotspotlijst mailen naar info@bladel.nl. 
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Zend uw mooiste foto van de gemeente Bladel in!

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

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

Om het voor iedereen helder en leuk te houden, zijn er 
een aantal spelregels:

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

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

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

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

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

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

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

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 6 juli 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Verdeelwijze extra middelen jeugdzorg 2022
Kennisgenomen van de brief en ingestemd met de 
financiële consequenties. De raad wordt geïnformeerd.

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO Bladel 
Transparant inzake hervorming brandweerstelsel
Ingestemd met de beantwoording van de vragen. De 
raad wordt geïnformeerd.

Machtiging tot opschorting van overbrenging 
bouwvergunningen
De provincie Noord-Brabant wordt verzocht om de 

gemeente Bladel een nieuwe machtiging tot 
opschorting van de overbrenging te verlenen voor de 
bouwvergunningen van 1902 tot 1996. Het plan van 
aanpak digitaliseren bouwvergunningen wordt 
goedgekeurd. 

Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot het 
sluiten van een woning voor de duur van vier 
maanden ingevolge artikel 13b, lid 1 Opiumwet 
te Bladel.
Het bezwaarschrift wordt ontvankelijk en ongegrond 
verklaard en het besluit wordt in stand gelaten. Het 
verzoek tot vergoeding van de proceskosten in de 
bezwaarfase wordt afgewezen. 

Ontwerpbestemmingsplan Vogelwikke, Bladel
Ingestemd. 

Subsidie ventilatiemaatregelen Pius X-College en 
Franciscusschool
De door het Rijk toegekende subsidies worden aan het 
Pius X-College en de Franciscusschool betaalbaar 
gesteld na het overleggen van de facturen.

Voorstel aankoop schilderijen particulier
Ingestemd met de aankoop van twee Gindra-
schilderijen en één schilderij van de Buck voor de 
kunstcollectie van de gemeente. 

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.
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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 31-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
5. Groot asfaltonderhoudwerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Bladel week 23-2021 t/m week 30-2021 KWS Infra Eindhoven
6. Waterleiding vervangen, Carolus Simplexplein en Fons van der Heijdenstraat Netersel week 24-2021 t/m week 30-2021 Hurkmans B.V. voor Brabant Water

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

Drank- en horecavergunning 
verleend

Bladel
•       Marktstraat 14, uitoefenen van een horecabedrijf, 

datum besluit: 12-07-2021.

Exploitatievergunning verleend

Bladel
•       Marktstraat 14, exploiteren van een horecabedrijf, 

datum besluit: 12-07-2021.

Milieumelding

Bladel
•       Hallenstraat 8, plaatsen van een stikstof- en 

argontank;
•       Hallenstraat 8, realiseren van een overkapping 

voor uitbreiding van het bedrijf.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•       De Kuipertjes 6, uitbreiden van een woning,

Casteren
•       Wagenbroeken ongenummerd (links naast 23), 

afwijken van het bestemmingsplan voor het 
bouwen van een greenwall (geluidsscherm).

Hapert
•       Dalem 28A, kappen van 1 boom;
•       De Tienden 1, aanleggen van een dubbele inrit;
•       Mercurius 14, realiseren van een uitbouw aan de 

voorzijde van een woning.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Bossingel 11, plaatsen van tijdelijke woonunits 

t.b.v. het bouwen van een woning, datum besluit: 
07-07-2021;

•       Hallenstraat 8, plaatsen van een overkapping voor 
opslag en het laden en lossen, datum besluit: 
07-07-2021.

Hapert
•       Burg. Gremstraat 7, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
09-07-2021;

•       Burg. Swachtenstraat 1, aanleggen van een inrit, 
datum besluit: 13-07-2021;

•       Burg. Swachtenstraat 3, aanleggen van een inrit, 
datum besluit: 12-07-2021;

•       Castersedijk 22, bouwen van een loods, datum 
besluit: 07-07-2021.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 65, kappen van 1 boom, datum 

besluit: 08-07-2021.

Netersel
•       Schipstaarten 3-5, wijzigen van een varkenshouderij 

(revisie), datum besluit: 12-07-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten
Bladel
•       Koolbogt 1 t/m 48, plaatsen van een 

opslagcontainer en schaftkeet tijdens het 
vervangen van de voordeuren en ramen van een 
wijk, datum besluit: 07-07-2021.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Vogelwikke, Bladel”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Vogelwikke, Bladel” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
ontwikkeling van zes seniorenappartementen met een 
gemeenschappelijke ruimte aan de Vogelwikke 
ongenummerd te Bladel. Het bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 23 juli tot en met 2 september 2021 
ter inzage in het gemeentehuis te Bladel. U kunt de 
stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met de heer B. Hurkens van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Sale
 Sniederslaan 63-65

Bladel
Tel: 0497-382141

www.bito.nl

€ 3099,-
Trek District 6+ 
•  Sportief Alu frame met interne accu
•  Krachtige Bosch middenmotor 50 Nm
•  Comfortable verende voorvork + zadelpen
•  Hydraulische schijfremmen voor 
   superieure remprestaties
•  400 Wh interne uitneembare accu
•  Onderhoudsarme aandrijfl ijn met 7 speed 

naafversnelling en dichte kettingkast.

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Verscholen in 
de Kempen ligt 
de groene ge-
meente Eersel 
met een kleine 
20.000 inwo-
ners. Een groe-
ne gemeente 

dus, die de komende tien jaar nog groener 
gaat worden. Met het ambitieuze Plan Bos 
& Boom wil de gemeente de komende 10 
jaar 400.000 extra bomen gaan planten. 

De verantwoordelijk wethouder Kraaijeveld 
wil graag dat Eersel ook in de toekomst 
groen blijft, maar daar is het niet alleen 
voor bedoeld. “Bomen slaan broeikasgas-
sen (CO2) op en leveren daarmee een bij-
drage aan de energietransitie. Bovendien 
helpen bomen ons met het tegengaan van 
de gevolgen van klimaatverandering. Twee 
belangrijke opgaven waar we allemaal mee 
te maken krijgen”, aldus de wethouder.

400.000 bomen
In de komende 10 jaar wordt alles uit de 
kast getrokken om 400.000 nieuwe bomen 
te planten. Dat is bijna 200 voetbalvelden 
vol met bomen. Met recht een enorme am-
bitie. Er worden niet alleen nieuwe bossen 
aangeplant, want op allerlei terreinen wordt 
de aanplant van nieuwe bomen gestimu-
leerd. De gemeente gaat het landschap 
versterken met bomen, bossen vergroten, 
de omgeving groener maken rondom iede-
re kern van de gemeente en er komen meer 
bomen langs wegen en in parken.    

Bomen helpen bij klimaatverandering
“Met al deze nieuwe bomen wordt het nog 
prettiger om in onze gemeente te wonen, te 
werken en te recreëren. Maar dat is niet het 
enige voordeel. De warmere zomers, grote 
droogte en de extremere buien hebben nu 
al impact op onze omgeving. Het zorgt er-
voor dat we vooruit moeten kijken”, aldus 
Kraaijeveld. Bomen helpen bij klimaatver-
andering. Ze leggen CO2 vast en zorgen 
voor koelte op hete dagen. Bovendien 
werken bossen als een spons. Bij piekbui-
en nemen ze water op wat ze daarna weer 
langzaam afgeven. En niet onbelangrijk: 
ook de natuur heeft er baat bij. Een boom 
is vaak al een ecosysteem op zich en dat 
draagt dan weer bij aan de biodiversiteit 
van de natuur. De gemeente hoopt op deze 
manier op een positieve manier een bijdra-
ge te leveren aan andere grote uitdagingen.  

Ambitie waarmaken
Eersel gaat dit niet alleen doen. Andere 
overheden, zoals het waterschap en de pro-
vincie, werken ook mee, maar ook particu-
lieren worden gestimuleerd om meer bomen 
te planten. De gemeente gaat boompjes 
uitdelen, maar ook de subsidieregelingen 
verruimen. Verder moet je in Eersel voor 
een verleende kapvergunning drie nieuwe 
bomen terugplanten. In samenwerking met 
Treesforall wordt een proef gestart. Inwo-
ners of bedrijven kunnen via deze stichting 
een donatie doen voor de aanplant van 
nieuwe bomen in de eigen gemeente. Alles 
om in de termijn van 10 jaar deze ambitie 
ook écht waar te maken.

400.000 nieuwe bomen tegen 
klimaatverandering
Enorme ambitie van de gemeente Eersel

Het benauwde weer leidt tot fikse hoos- 
en onweersbuien. Op sommige plekken 
in onze gemeente is zelfs bijna 40 mil-
limeter regen gevallen. Dit leidt helaas 
ook tot wateroverlast; straten lopen vol, 
water kan via het toilet de woning inlo-
pen en putdeksels schieten los door de 
hoge druk in het riool. 

Wat doen wij tegen wateroverlast?
De hoosbuien zijn zo extreem, dat ze niet 
alleen meer in het riool op te vangen zijn. 
Daarom nemen we andere maatregelen, 
bijvoorbeeld door aparte regenwaterriolen 
aan te leggen. Het regenwater wordt dan 
afgevoerd naar een beek, sloot of vijver in 
de buurt, waarin veel meer water kan wor-
den opgevangen. Ook bergen we meer 
water tussen stoepranden op straat of in 
verlaagde bermen, zodat het water niet 
richting woningen loopt. 

Hoe kun je ons helpen?
We kunnen het natuurlijk niet alleen! Deze 
maatregelen kun jij treffen om overlast te 
beperken:
-  Houdt goten en afvoeren schoon (zorg 

dat er geen bladeren in zitten).
-  Check of de ont- en beluchting van het 

riool in orde is en/of deze groot genoeg is. 

- Leg een ontlastput aan in je tuin of inrit. 
-  Koppel je woning af. Meer informatie via 

www.reuseldemierden.nl/afkoppelver-
goeding.

-  Spoel geen vet, mondkapjes of baby-
doekjes door het toilet. 

Meld wateroverlast!
De buien zullen de komende jaren steeds 
extremer worden. Daarom komen we nu 
al in actie. Heb je wateroverlast? Meld het 
dan! Samen bekijken we wat de oorzaak is 
en/of er een oplossing is. Ook krijgen wij 
zo inzicht in de kwetsbare plekken en kun-
nen we daar in de toekomst rekening mee 
houden.

Wat te doen tegen 
wateroverlast?

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

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

Bezit je de onderstaande kwaliteiten:
✔ Servicegericht
✔ Communicatieve vaardigheden
✔ Minimaal in bezit van rijbewijs B
✔ Minimaal 2 jaar ervaring in de keuken- of interieurbranche
✔ Flexibele en oplossingsgerichte instelling

(leerling)

keukenmonteur
WIJ VRAGEN:
✔ Je hebt twee rechterhanden en houdt van klussen
✔ Je hebt minimaal rijbewijs B
✔ Werkervaring in de keukenmontage- of interieurbouw
✔ Je weet van aanpakken
✔ Aangezien het fysiek zwaar werk is gaat de voorkeur 
 uit naar een mannelijke kracht

WIJ BIEDEN:
✔ Een jong, dynamisch bedrijf met veel mogelijkheden
✔  Brabantse gemoedelijkheid 
✔  Als leerling wordt je door ons intern opgeleid tot 

volwaardige keukenmonteur

Bezit je voor boventaande vacatures de gevraagde 
eigenschappen en heb je interesse in deze functie? 
Solliciteer dan snel. Je kunt je sollicitatiebrief sturen 
naar; erik.das@daskeukens.nl

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:
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HAARDEN  KACHELS  MAATWERK  VAKMANSCHAP

Heb jij oog voor stijl en sfeer? Wil je graag 
klanten breed adviseren en meenemen in 

de verkoop van haarden en kachels met een 
passend interieuradvies? 

Of wil jij graag samen met ons van Vuur Vorm 
maken? Heb je geen ‘8 tot 5 mentaliteit’ en ben je 

enthousiast om bij de klanten thuis een mooie warme
sfeer te creëren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kijk voor meer informatie op:

WIL JIJ EEN WARME WERKPLEK? 

Wij zijn op zoek naar:monteur buitendienst & een verkoopadviseur

MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een goede 
dosis humor. Zoek je afwisseling in je werk en vind je de 
combinatie van logistiek en techniek interessant? Dan is deze 
rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verantwoordelijk 
voor dat een order op de juiste manier bij de klant terecht komt. 
Je zaagt metalen op een van onze eigen zaagmachines en verpakt 
deze materialen vervolgens zoals de klant het wenst. Naast het 
zagen ben je verantwoordelijk voor het opslaan en beheren van 
de materialen die binnenkomen. Uiteindelijk maak je de zending 
gereed. Natuurlijk word je goed opgeleid, waarbij veiligheid op 
nr. 1 staat.

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

Logistiek medewerker/Operator
Kom jij ons een handje helpen?
Voor meer informatie of om te 
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail 
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert. 
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Heb je een hbo-opleiding afgerond en wil je jezelf graag 
verdiepen in de saleswereld? Ben jij op zoek naar een 
plek waar je de kans krijgt om het vak te leren en jezelf 
te ontwikkelen? Dan is dit de ideale plek om te starten!

Vanuit de binnendienst word je na een opleidingstraject 
het eerste aanspreekpunt voor klanten. De uitdaging 
binnen deze functie is om de juiste balans te vinden 
tussen het bouwen aan de relatie met je klanten en 
het realiseren van de commerciële doelstellingen. 
Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel 
binnen MCB. Er bestaan op termijn ook diverse 
doorgroeimogelijkheden.

Kom jij ons versterken?
Voor meer informatie of om te 
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail 
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert. 
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

junior accountmanager

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

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

Gevraagd
Uitvoerder / werkvoorbereider

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 meer informatie naar Mark Priems 
Tel. 0497-360843 • www.priemsbouw.nl
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 3, BOOK 9

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 1 9 7 6
6 7 4 1 5

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

2 1
2 4 6 8 8 9 3 2

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

5 2
6 4

9 4
1 1 4 9

6 8 2 7 3 5
7 8 4 5 6

9 2 8 1 2 7 3 9
5 3

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

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 29

O
ld Jedi K

nights never die; they just fade in and fade out.

6 2
9 4 8

3 1
9 1 8 6

5 4
4 7 8 9

8 7
6 3 4

5 1
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 29

"G
ood judgm

ent com
es from

 experience, and often experience com
es from

 bad judgm
ent."

-- Rita M
ae Brow

n

1 5 8 2
8 4 3
5 2 3

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

7 9 4
4 7 8

2 8 4 1

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AAIEN
ALIBI

AMANT
ANNONCEREN

BIJOU
DOOIER
FREES

FRUITTELER
GRANEN
HIAAT
INRUIL
KEUEN

KRATERMOND
KROON

LAAGVEEN
LIKEUR
NATURA
NICHT
OPPAS

PLURALISME
POEMA

RADSLAG
ROBOT
SCHADE
SNOOD
STAAF

STEREO
STOELTJES

TEMPO
TEXAS

TOUWEN
UITPAKKEN

UNFAIR
VAKJE

VERDWAASD
VERSPERREN
VOLSLANK

WEKEN
WERKNEMER

WERVEN
WONDER

WOORDEN

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Sjan van Deurzen uit Duizel

met de oplossing: 
‘De herfst van je leven’

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

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

Thema: Tijd - Oplossing: DE HERFST VAN JE LEVEN - Antwoorden: A: Wittebroodsweken   B: Ochtendmens   C: De tijd zal het 
leren  D: Jarige  E: April  F: Vakantiefoto  G: Bronstijd   H: Het stenen tijdperk  I: IJsvrij   J: Blauwe maandag   K: Winterkoninkje  
L: Lichtjaar  M: De R is in de maand   N: Koekoeksklok   O: De tijd doden   P: Duister verleden   Q: Oktober  R: Tijdwaarneming

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Zwemmen!Zwemmen!
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www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

Programma 60 jaar muziek in de Kempen

Zondag 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. 

Zondag 8 augustus
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 8 augustus een lezing door 
Jac Peeters over kindermuziek en muziekonderwijs. Livemuziek van Triade met Jac 
Peeters en een concert van de kinderen van de 
muziekschool.

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

Meer info treft u aan op de website:

www.achtzaligheden.nl

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

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

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

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

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

Markt 32  Hapert

Vanaf nu ook bij Kapperzzz de 

Global Curl knipmethode 

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

VESSEM - Middels dit bericht willen we 
u laten weten dat er met ingang van 1 
oktober, na bijna 30 jaar, een einde komt 
aan de activiteiten van onze Wereldwin-
kel in de Jacobushoeve in Vessem. 

Zoals u wellicht weet is er al langer een 
landelijke tendens gaande waarbij We-
reldwinkels het zwaar hebben: minder be-
langstelling, minder betalende klanten en 
dientengevolge ook steeds minder omzet. 
Voor veel winkels, ook in onze omgeving 
(bijvoorbeeld Hilvarenbeek, Oirschot) bete-
kende dit het einde. Alhoewel dit negatief 
lijkt te klinken, zou je deze ontwikkeling 
ook positiever kunnen duiden in de zin van: 
nu veel van oorsprong Wereldwinkel-acti-
viteiten en -gedachten, zoals bijvoorbeeld 
het FairTrade-merk, door de ‘grote’ winkels 
zijn overgenomen, zou je immers ook kun-
nen zeggen dat in ieder geval enkele van 
de oorspronkelijke doelstellingen door de 
inzet van vele Wereldwinkelvrijwilligers be-
reikt zijn. Ook onze Wereldwinkel ontkomt 
echter niet aan deze dalende trend. 

Wat betekent dit concreet? De Wereldwin-
kelgroep is al met de leegverkoop begon-
nen. Diegenen die nog in het bezit zijn van 
een cadeau-/tegoedbon willen we vriende-
lijk verzoeken om deze vóór de sluitings-
datum van 1 oktober te komen verzilveren.

Tot slot willen we op deze plaats alle men-
sen die nu én in het verleden hebben bij-
gedragen aan het reilen en zeilen van onze 
Wereldwinkel heel hartelijk danken voor 
hun inzet en voor alle trouwe klanten: dank 
voor het in ons gestelde vertrouwen!

Sluiting 
Wereldwinkel Jacobushoeve

BLADEL/HAPERT - We gaan weer van 
start met de reanimatie herhalingsles-
sen. Deze worden verzorgd door een 
erkend instructeur en volgens de proto-
collen i.v.m. Covid-19. 

De kosten kan u waarschijnlijk bij uw zorg-
verzekeraar terugkrijgen (afhankelijk van 
zorgverzekeraar en soort verzekering).

Data
Bij voldoende aanmeldingen vinden de 
herhalingslessen plaats op donderdag 16 
september in Bladel en vrijdag 17 septem-
ber in Hapert, van 19.30 tot 21.30 uur. 

Kosten
de kosten bedragen € 17,50. Breng uw 
reanimatiediploma mee. 

Aanmelden
Vooraf aanmelden via: tel. 06-10102638 of 
e-mail: aeddekempen@gmail.com. Hierbij 
aangeven op welke plaats u wilt deelne-
men.

Herhalingsles 
reanimatie in 
Bladel en Hapert
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Een duim omlaag voor diegene die zwarte grond in de 
gemeenteplantsoen heeft gestort op de Lange Trek-
ken, bij de volkstuintjes in de sloot en het fi etspad en 
paadje naar de Kalverekker.

Iemand die zich ergert

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

Een dikke duim omlaag voor degene die de laatste we-
ken in de nachtelijke uren de gehele mini-bibliotheek 
aan de Leeuweriklaan 6 in Hapert telkens opnieuw 
leegplundert. De bedoeling van een mini-bibliotheek is 
dat je leent, leest en weer iets terugbrengt. Op die ma-
nier hebben veel kinderen en ouders er iets aan. Dus 
ben sportief en breng de ‘geleende’ boeken gewoon 
weer terug!

Een boze buurtgenoot

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

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

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

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

Onze duim gaat omhoog voor de twee kanjers die 
aan de Voortseweg in Eersel onze auto weer terug op 
de weg hebben gezet, toen die bijna in de sloot zat. 
Nogmaals onze hartelijke dank!

2 dames uit Bladel

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

Mijn duim gaat omhoog voor Stichting Jeugdbelan-
gen Reusel, omdat we van atletiekvereniging AVR’69 

gebruik hebben mogen maken van het terrein en materiaalcontainer op de Wilgenspot, 
tijdens de renovatie van onze atletiekbaan op het sportpark in Reusel.

Ben Lathouwers, voorzitter AVR’69

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

Een hele dikke duim omhoog voor alle juff en, meesters en alle leerlingen van groep 8 van 
Basisschool Het Palet in Hapert voor de geweldige musical ‘Expeditie Beachclub’, welke 
zij hebben opgevoerd in het Parktheater in Eindhoven. Jullie mogen super trots zijn op 
jezelf. We hebben enorm van jullie genoten!

Namens alle ouders en genodigden

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

Mijn duim gaat omhoog voor de mensen in de wijk Doolland die zo snel reageerde toen 
hun alarm afging om levensreddende handelingen uit te voeren. Bedankt!

Rini

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

Mijn duim staat omhoog voor de vrijwilligers van ‘de fi etsweek voor mensen met een 
visuele beperking’. Bedankt voor het helpen tijdens het fi etsen, wandelen, bij het ontbijt 
en diner. Dankzij jullie hebben onze gasten een geweldige week gehad. Op de dinsdag-
avond met Theo en Wil op de gitaar. Met op woensdag een geweldige lekkere en leerzame  
workshop over chocolade bij Ellen Schippers in Bladel. In de avond zes motoren, die een 
rit maakten met zes gasten. Met op donderdag veel regen, zijn we de dag toch goed door 
gekomen met in de morgen Henk van de Put op zijn gitaar en in de middag bij gastvrouw 
Gerda in Arendonk met Tit Hermans op de accordeon. Het was geweldig.

Net van Herk, Reusel

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

Een duim omhoog en vele complimenten voor de kampleiding van buurtvereniging de 
Denehoek uit Reusel, die vorige week donderdag laat te horen kreeg dat kamperen in 
de Ardennen niet door kon gaan vanwege wateroverlast. Op vrijdag hadden ze het hele 
programma omgegooid om toch een topweekend te organiseren voor de jeugd van de 
buurt. Chapeau!

Mariska

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!

De ‘Duim’ gaat omlaag
ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... de geur van regen 
een naam heeft? 

Petrichor. 

Hij ontstaat mede door 
een mengsel van oliën 
die planten afscheiden 

tijdens een droge 
periode. Sporen die 
door schimmels zijn 
achtergelaten in de 
grond worden door 

regendruppels in de 
lucht gebracht en 

daarnaast kun je soms 
de ozon ruiken.

1/16e 62,5x95

Op zoek naar een logo, huisstijl 
of website?

Kleur M denkt graag met u mee.

www.kleurm.nl
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Samenspraak de Zaligheden verzorgt taal 
coaching voor anderstaligen en zoekt:

Vrijwilligers die Nederlands willen 
spreken met de deelnemers
In de bibliotheek van Bladel leert u op 
maandagavond samen met andere vrijwil-
ligers anderstaligen beter Nederlands te 
spreken, schrijven en lezen. Anderstaligen 
zijn zeer gemotiveerd om met Nederlanders 
te kunnen praten. Er wordt niet gewerkt met 
een methode maar ondersteuning voor ge-
differentieerde aanpak is aanwezig. Behalve  
de groepsbijeenkomsten is individuele  
begeleiding van anderstaligen ook mogelijk.

Meer informatie: Dolly van Rossem: 06-
11801722 of samenspraakdezaligheden@
gmail.com

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

Ondersteuners creatieve workshops
In verband met gezondheidsklachten is Els 
dringend op zoek naar iemand die het leuk 
vindt haar te ondersteunen tijdens creatie-
ve workshops tot eind 2021. De workshops 
duren 2 uur en zijn op maandagmiddag, 
woensdagavond, vrijdagochtend en zon-
dagmiddag. Het is zeker niet noodzakelijk 
dat je op alle momenten aanwezig bent. 
Dat gaat altijd in overleg met Els en even-
tuele andere vrijwilligers. 

Vind jij het leuk om deelnemers te helpen 
bij hun workshop en voor koffie en thee 
te zorgen? Neem dan contact op met Els 
de Vreede: 06-42816070 of creamunera@
gmail.com

* * * * *
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

REUSEL - Iedere laat-
ste dinsdag van de 
maand is er om 13.30 
uur een kienmiddag 
met leuke prijzen in 
D’n Aachterûm, Ko-
renbocht 50 in Reusel. 

Het volgende kienen is op dinsdag 27 juli. 
Doe mee, het is gezellig. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom!

Kienen in D’n Aachterûm

GGD Bra-
bant-Zuidoost 
heeft vorige 
week donder-
dag 8 juli de 
teststraat in Eer-
sel weer in ge-
bruik genomen. 

Voor meer informatie over testen, lees ver-
der op de site van de GGD: 

www.ggdbzo.nl

Heropening teststraat
Dit jaar wordt 
de Nederlandse 
identiteitskaart 
vernieuwd. Be-
gin dit jaar is 
er al een inlog-
functie voor 

DigiD toegevoegd en vanaf 2 augustus 
komt er een nieuw model met een aan-
tal nieuwe uiterlijke kenmerken, vinger-
afdrukken op de chip en het BSN in een 
QR-code.
 
Let op bij aanvraag reisdocumenten!
De leverancier van de ID-bewijzen moet 
zijn systemen omschakelen voor de nieu-
we identiteitskaart. Dit gebeurt eind juli. 
Het omschakelen heeft tijdelijk gevolgen 
voor aanvragers van reisdocumenten:
-  Vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur tot 

en met zondag 1 augustus kun je geen 
(spoed)paspoorten en identiteitskaarten 
aanvragen via de gemeente.

-  Inwoners die met urgentie een reisdocu-
ment nodig hebben in deze periode, kun-
nen een nooddocument aanvragen. De 
Koninklijke Marechaussee geeft nooddo-
cumenten onder strikte voorwaarden af.

-  Paspoorten en ID-kaarten die je op don-
derdag 29 juli voor 12.00 uur aanvraagt, 
worden op vrijdag 30 juli geproduceerd. 
De gebruikelijke levertijden zijn van toe-
passing.

-  De uitgifte van documenten bij de balie van 
het gemeentehuis gaat wel gewoon door.

Wijzigingen 
Nederlandse 
identiteitskaart 
in 2021
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Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

TOP SHOP

Meeltjes

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

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

Jonge legkippen
Bruine en witte. Hoogemierdseweg 23, 
Lage Mierde. Tel. 013-5091347.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Fiat Panda 1.2 Active, bj. 2012, APK tot april 
2022. Tel. 06-33177684.

Diverse Tena Lady, maat L, per pak € 7,50.
Tel. 06-44323131.

Zondag 25 juli vlooienmarkt
Terrein aan De Hint in Eersel. 10.00-16.00 uur. 
Gratis entree. Tel. 06-20299824. 
www.timmermansevenementen.nl

2 kinderdekbedjes, 100x120, nieuw, € 10,00.
Per stuk € 6,-. Tel. 06-22503579.

Houten kinderstoel met blad, € 7,50. 
Tel. 06-22503579.

Kunstplant, h. 1,70. € 25,-. Tel. 06-22503579.

Boek ‘Mijn Aquarium’ door AFJ Portielje, 1925, 
compleet. € 25,-. Tel. 06-49507923.  

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: 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.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 uur per 
14 dagen in Reusel. Tijd en dag in overleg.
Tel. 06-15158357.

GEZOCHT: Monteurs die mij kan/wil helpen 
met het afstellen van mijn Loria warmtepomp. 
Tel. 06-41461822.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp op maandag 
of dinsdag in Hooge Mierde. Uren in overleg.
Tel. 06-53814770.

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.

GEVONDEN: Fietssleutel op woensdag 14 juli 
in de Leemtunnel, Hapert. Tel. 06-30985771. 

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.

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: Stoeptegels, 
30 x 30 cm, ± 50 stuks. Tel. 06-46914138.

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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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

CITROËN BERLINGO 1.9D BLAUW 2004 POA 
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI BLAUW 2002 POA
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 POA
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MAZDA 3 1.6I, 5 DRS, AIRCO, 65.000KM GRIJS 2005 POA
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 6950,00
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 POA
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1300,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
SEAT AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1950,00  
TOYOTA COROLLA 1.6 VERSO GRIJS 2002 POA
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 3DRS, AUTOMAAT GRIJS 2003 POA 
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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

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

Wij wensen u een fi jne en veilige vakanti e
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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.

Petrusklepel
De zorgeloze zomer waarop we gehoopt 
hadden gaat een andere kant op. Ondanks 
de inentingen zijn we weer in de ban van 
het virus. Er waren ook nog overstromin-
gen in Limburg en de moordaanslag op Pe-
ter R. de Vries. Tel daar persoonlijke moei-
lijkheden bij op en er ontstaat een cocktail 
die mensen doet duizelen. Ons hoofd kan 
niet alles een plek geven in zo’n korte tijd. 
Ik moest denken aan een spreuk die ik las 
in De Poel in Netersel: ‘Piekeren is de ver-
keerde kant op fantaseren’. Dat vond ik een 
goeie. Om de goede kant op te fantaseren 
is het nodig dat wij van tijd tot tijd uit de in-
formatiestroom stappen. Genieten van de 
mooie dingen die er zijn. Nieuws heeft een 
aanzuigende werking maar kan overheer-
send worden, zoals de Amerikaanse rivier-
kreeft. Dan is een opruimingsactie nodig. 
De kerk heeft haar eigen opruimingsactie 
in de zomer: Maria Tenhemelopneming. We 
kijken dan niet alleen náár Maria maar ook 
mét Maria naar de schoonheid van God. 
Voorafgaand vragen we naar goede katho-
lieke gewoonte vergeving voor ons even-
tuele verlies aan innerlijke schoonheid, in 
de biecht. Dan komt er licht in onze ogen, 
waardoor we meer licht in de wereld zien. 
En in de wereld brengen, zoals Maria.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 24 juli
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

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

HH. Joachim en Anna
Maandag 26 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Z. Titus Brandsma
Dinsdag 27 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 28 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
20.00 uur: Bladel, Pastorietuin 
                 Soirée Musicale

H. Martha
Donderdag 29 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 30 juli
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 31 juli
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

18e Zondag door het Jaar
Zondag 1 augustus
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 31 juli en 1 augustus)

Bladel zaterdag:
- Overleden familie Meijer-van Gisbergen
Bladel zondag:
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en overleden 
  kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje en 
  Doortje (nms. Mieneke)
- Christien en Wes Brussen-Welling
- Fia en Jan van der Heyden-van Gerwen
- Ann van Gerwen
- Cor Snelders
- Ria van Hoof
- Nol en Miet Maandonks
Casteren:
- Overleden familie Castelijns-de Kinderen (f)
Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
Hoogeloon:
- Kees Swaanen
Netersel:
- Tom en Toos van der Heijden-Tops

Overleden
Piet van Vugt, 89 jaar

Mededelingen:
-  Zondag 25 juli is de feestdag van de H. 

Apostel Jacobus. We houden na de Mis 
van 11.00 uur in Bladel open tuin voor 
pelgrims die in Santiago de Compostella 
zijn geweest. Aan de hand van een voor-
werp of foto kan ieder vertellen wat de 
reis bijzonder heeft gemaakt. Ook men-
sen die naar Santiago willen gaan of die 
geïnteresseerd zijn, zijn welkom. We slui-
ten af met een drankje. 

-  Woensdag 28 juli, van 20.00 tot 21.30 uur, 
is er een soirée musicale in de pastorie-
tuin. Ieder die wil kan een stukje muziek 
spelen, een lied zingen of een mooie tekst 
voordragen. Opgave is wenselijk via het 
secretariaat. Ook publiek is van harte 
welkom.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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
- Cees Bruurs

Maandag 26 juli
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 27 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde An van Gompel-
  van Sambeeck en Boer van Gompel 
  (vw. verjaardag)

Woensdag 28 juli
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 29 juli
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Cees Diepens en 
  Paula Diepens-van den Borne

Vrijdag 30 juli
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

18e Zondag door het Jaar
Zaterdag 31 juli
17.30 uur: Eucharistieviering
- Kees Dobbelaar
- Hein van der Hamsfoort
- Joseph Cuijpers (vw. verjaardag) 
  en voor Martien Maas

Zondag 1 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jaargetijde Lies van Gorp-van Ham
- Jo Goudsmits
- Wim Michiels

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

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 25 juli: 10.00 uur. Ds. Ton van Brussel uit Grave.
Zondag 1 augustus: 10.00 uur. Mevr. Berthilde van der Zwaag 
                                                  uit Eindhoven

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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

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-15.00 uur: bijeenkomst beheer en gastvrouwen
   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

26 JULI

T/M

VRIJDAG 

30 JULI

De eerste weken met het mobiel schei-
dingsstation zitten er op! Het station 
heeft inmiddels in elke Kempengemeen-
te 2 of 3 keer gestaan en er wordt goed 
gebruik van gemaakt. Het mobiel schei-
dingsstation is een proef tot 1 januari 
2022. Afhankelijk van de resultaten en 
ervaringen kijken we of de proef een 
vervolg krijgt. Leuk feitje: door de zon-
nepanelen op het dak wekt het station 
zijn eigen stroom op.

Vooral in het centrum van Reusel was een 
groot aantal bezoekers. Sommigen daar-
van brachten niet alleen kleine hoeveelhe-
den. Daardoor zat het mobiel scheidings-
station al snel vol en moest het helaas 
vroegtijdig sluiten. De locatie op het Markt-
plein bleek minder geschikt. Daarom staat 
het station in het vervolg op het Kerkplein, 
bij het gemeentehuis. 
Het mobiele scheidingsstation is alleen 
geschikt voor kleine hoeveelheden en for-
maten afval. Je kunt bijvoorbeeld inleve-
ren: batterijen, cartridges, spaarlampen, 
hard kunststof (max. 3 stuks; speelgoed, 
kratjes, bakken, rekjes, emmers), papier/
karton, verfblikken (max. 10 stuks), kleine 

elektrische apparaten (broodrooster, stof-
zuiger, mixer, elektrische tandenborstel, 
strijkbout, printer), metalen (pannen, be-
stek, rekjes, nietmachine, gereedschap, 
onderdelen van fi ets/bromfi ets, schroef-
jes), cd’s en dvd’s, schoon piepschuim 
(EPS), draad (metaaldraad, snoeren). Het 
inleveren is gratis en kan zonder milieupas. 
Let op: het is niet meer mogelijk om hout in 
te leveren. Dit kan op de milieustraat.

Het station is dus niet bedoeld voor bij-
voorbeeld wasmachines en drogers. Op 
het moment dat de bakken vol zijn, kan er 
namelijk geen afval meer ingeleverd wor-
den. Dan moet het station voortijdig de 
luiken sluiten en komen andere inwoners 
voor een gesloten station. Heb je grote 
hoeveelheden afval of hout? Ga dan naar 
de milieustraat. 

Waar en wanneer het mobiele scheidings-
station komt, lees je hieronder. Als je de Af-
valApp gebruikt, krijg je een melding.
-  Lage Mierde: Dorpsplein. Iedere eerste 

dinsdag van de maand van 13.30 tot 
16.30 uur.

-  Hulsel: parkeerplaats bij ‘t Drieske, 
Huisacker 1. Iedere eerste vrijdag van de 
maand van 13.30 tot 16.30 uur.

-  Reusel: Kerkplein, bij het gemeentehuis. 
Iedere tweede zaterdag van de maand 
van 12.30 tot 15.30 uur.

-  Hooge Mierde: Myrthaplein. Iedere der-
de dindag van de maand van 13.30 tot 
16.30 uur.

Mobiel scheidingsstation 
voortaan op Kerkplein
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