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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Nog precies één maand en 
dan sluiten de deuren van Chinees  
Indisch Restaurant Wan Sing in Bladel 
voorgoed. Na 41 jaar komt er een ein-
de aan de bereiding van onvoorstelbaar 
grote hoeveelheden nasi, babi pangang,  
tjap tjoy en andere specialiteiten. Met 
grote dankbaarheid naar de klanten  
kijken Johnny, Martha, Alice en Stefan 
terug op hun werkzame leven.

Veel geluk
In 1973 kwam Johnny Liauw naar Ne-
derland, vanuit Indonesië. “Mijn oom be-
gon een restaurant in Doorn, bij Utrecht 

en vroeg mij of ik hem wilde helpen. Het 
zou voor een jaar zijn maar ik ben er nog 
steeds. In 1980 kreeg ik de kans om in Bla-
del mijn eigen zaak te openen; het eerste 
Chinees Indische restaurant van de regio. 
Meteen vanaf het begin was het een groot 
succes; de klanten hielden van ons eten en 
kwamen steeds terug.” Wan Sing betekent 
‘veel geluk’ en dat is precies wat de zaak 
de twee echtparen gebracht heeft. Stefan 
Soeng, de zwager van Johnny, kwam ook 
in de zaak: “We zijn nog altijd goed gezond 
en we mogen oud worden, meer geluk heb 
je niet nodig, toch? Het symbool aan de 
voordeur verbeeldt een varende boot, ook 
het symbool van geluk. Dat we altijd veel 
tevreden klanten hebben gehad, is ons ge-

luk geweest. Daarom hebben we altijd met 
veel plezier gewerkt. We gaan het missen 
maar nu is het tijd voor andere dingen.”

Kip Kees
In de loop der jaren leerden de eigenaren 
hun klanten goed kennen, zij het niet altijd 
bij naam. “Er is een man en die bestelt al 
zolang als wij weten ‘kip-kerrie’, nooit iets 
anders”, vertelt Martha. “Zodra hij binnen-
komt, roept iemand in de keuken ‘kerrie’ 
en dan weten we allemaal dat hij binnen 
is. Ik heb echt mijn best gedaan om hem 
een keer iets anders te laten bestellen want 
we hebben zoveel lekkere gerechten op 
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Het luikje 
gaat 
voorgoed 
dicht
Na 41 jaar stopt 
Chinees Indisch 
Restaurant 
Wan Sing in Bladel
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De families Liauw en Soeng zijn enorm goed ingeburgerd. Alice: “Mijn kinderen eten soms liever rode kool met verse worst dan Chi-
nees of Indisch eten. We hebben zelfs ooit appelmoes op de kaart gehad omdat daar toen vraag naar was. Het is ons doel geweest 
om mensen uit te dagen eens iets anders te proberen. Zo is mijn familie in Hongkong dól op frikandellen, die heb ik ze leren eten. 
Het is toch leuk dat iedereen een andere voorkeur heeft?” V.l.n.r. Johnny en Martha Liauw, Alice en Stefan Soeng.
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In de maand augustus 
geen koopavond

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

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

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

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

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

LOKAAL

REUSEL - Een aantal leden van Natuur- 
en (weide) vogelvereniging Reusel-De 
Mierden is ten strijde getrokken tegen 
de Japanse duizendknoop. We hebben 
tot nu toe vier zaterdagochtenden ge-
werkt op verschillende percelen gelegen 
aan Suskes Klompenpedje in Reusel en 
wel in de buurt van de picknicktafel bij 
de Hollandershoeve.                
  
De Japanse duizendknoop is een zoge-
naamde exoot, een plant die niet in ons 
land thuishoort, maar die intussen een ware 
plaag is geworden. Ze groeien vlot twee à 
drie meter per seizoen en geven andere 
planten geen kans. Je ziet ze in natuurge-
bieden, langs waterkanten, in wegbermen 
en ze rukken zelfs op richting woonwijken. 
Brabants Landschap, het waterschap, ge-
meenten en particulieren proberen deze 
woekeraar weg te krijgen. Naast het ver-
storen van de plantengroei in de natuur  
kunnen deze planten ook echt materiële 
schade aanrichten aan gebouwen, leidin-
gen en wegen. 

Onze vereniging is door de gemeente Reu-
sel-De Mierden benaderd om te kijken of 
wij iets kunnen betekenen inzake de be-
strijding. Die is extra moeilijk, omdat de 
juiste aanpak nog niet bekend is. Wij heb-
ben ervoor gekozen om in eerste instan-
tie de planten uit de grond te trekken en 

op grote hopen te gooien. Het wordt een 
zaak van de lange adem, want op de plek 
waar we enkele weken eerder begonnen 
zijn, staat de plant al weer een halve meter 
hoog. Dat is geen verrassing. Hier waren 
we op voorbereid. We blijven de stukjes 
grond die wij geadopteerd hebben monito-
ren, dat wil zeggen: we kijken hoe het zich 
ontwikkelt en we zullen de nieuwe planten 
afmaaien of uitsteken. 

Dit proces moeten we enkele jaren volhou-
den; we moeten de plant die vooral van-
uit een soms wel metersdik wortelpakket 
groeit, uitputten. De aanhouder wint, is een 
gevleugelde uitspraak.

Aanval op de Japanse duizendknoop

BLADEL - Met opnieuw een deelname 
van Nederland aan het EK voetbal deed 
het verlangen bij Bladella ontstaan om 
een Toto op te gaan zetten. Onze spon-
sorcommissie klopte niet tevergeefs 
aan bij de Sniederspassage om mee te 
denken in deze en uiteraard ook voor 
enkele prijzen te kunnen zorgen. 

Een eerste gesprek met Rolf van Herk was 
zeer positief en hij wilde dit breder uitdra-
gen en ook Bladel Centrum hierbij betrek-
ken en aldus geschiedde. Met de koppe-
ling van de zorg als sociale component 
hadden we een ijzersterk format.

Binnen zo’n toernooi waren er 51 wed-
strijden met voorrondes, achtste-, kwart-, 
halve fi nales en de fi nale. Poulewinnaars, 
ruststanden, eindstanden, puntentelling. 
Christian van Gorp had de spelregels be-
paald en Joris Heusschen zorgde voor een 
excellent Excel sheet waarin de uitslagen 
en scores werden verwerkt. Ook konden er 
aparte subcategorieën gemaakt worden en 
aldus binnen je eigen team, afdeling, fami-
lie je rangorde bepalen.

De wedstrijden werden in diverse rondes 
gespeeld waarin ook aparte prijzen te win-
nen waren. Het viel op dat hiervoor vele 
verschillende namen werden genoteerd. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen zogezegd. 
Maar uiteindelijk was er dat algemeen klas-
sement en daar werden de punten opge-
teld uit alle periodes met de bonuspunten 
uit vroege voorspellingen. 

Harry Korsten, een Bladella-man van het 
zuiverste soort, ging er met de hoofdprijs 
van € 300,-  vandoor. Gevolgd door Daan 
Hageman (2e), Wilgard Wouters (3e) en 
Anne Hageman (4e). Na de uitreiking van 
de prijzen voor de deelnemers was het de 
beurt aan Rob Leermakers, die een cheque 
van € 300,- in ontvangst mocht nemen voor 
de jeugdafdeling van Bladella. We kunnen 
er van op aan dat deze goed besteed gaat 
worden.

Voor ‘t Rond Deel was het ook een grote 
verrassing dat zij mee mochten delen in de 
opbrengst van deze Toto. Vaak worden hun 
inspanningen niet direct gezien en nu kon-
den zij voor eenzelfde bedrag van € 300,- 
attributen aanschaff en waar de dagbeste-
ding jaren plezier aan beleeft.

Harry Korsten grote winnaar 
van EK Toto Bladella/Snieders-
passage/Bladel Centrum

Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64
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de kaart staan maar hij houdt vast aan de 
kip-kerrie.” Van dit kipgerecht is het een 
kleine stap naar ‘Kip Kees’, ook een vaste 
klant. Alice: “Deze Kees houdt enorm van 
knofl ook en voor hem hebben we een apart 
gerecht gemaakt. Het stond eigenlijk niet 
op de kaart maar speciaal voor hem maken 
we het gerecht. We weten niet precies hoe 
hij heet maar wij kennen hem allemaal als 
Kip Kees; ook hij bestelt nooit iets anders. 
We zijn wel benieuwd wat hij gaat eten als 
wij dadelijk onze deuren gesloten hebben. 
Ik denk dat we hem het recept maar geven 
van zijn favoriete gerecht, dan kan hij het 
zelf voortaan maken. Er is geen opvolging 
dus heel erg geheimzinnig over onze eigen 
recepten hoeven we niet te doen.”

Trots
Het aantal Chinese restaurants in het land 
loopt hard terug. “Misschien komt dat wel 
omdat onze kinderen zien hoe hard je er-
voor moet werken”, legt Johnny uit. “Niet 
dat ze bang zijn om hard te werken. Wij 
respecteren hun keuze om niet in onze 
voetsporen te treden. Zij hebben gezien 
dat je met Kerstmis nooit vrij bent, nooit in 
de zomer op vakantie kunt omdat het dan 
juist hoogseizoen is. Aan de ene kant is 
het jammer maar het is ook goed zo. Wij 
kijken met enorme trots terug op onze tijd 
in Bladel, op wat we voor elkaar hebben 
gebracht en hoeveel mensen altijd lekker 
bij ons gegeten hebben. We mogen zeggen 
dat wij als één van de eerste de Oosterse 
keuken naar de Kempen hebben gebracht 
en dat is altijd erg goed gewaardeerd.”

Authentieke smaken
De families Liauw en Soeng zijn enorm 
goed ingeburgerd. Alice: “Mijn kinderen 

eten soms liever rode kool met verse worst 
dan Chinees of Indisch eten. We hebben 
zelfs ooit appelmoes op de kaart gehad 
omdat daar toen vraag naar was. Het is 
ons doel geweest om mensen uit te dagen 
eens iets anders te proberen. Zo is mijn 
familie in Hongkong dól op frikandellen, 
die heb ik ze leren eten. Het is toch leuk 
dat iedereen een andere voorkeur heeft? 
Je kunt wel zeggen dat de gemiddelde in-
woner van Bladel graag knofl ook, trassi en 
pikante saus eet. Onze gerechten waren 
veelal authentiek maar wel aangepast op 
de westerse smaak. Pas een jaar of twin-
tig geleden kwamen de echte smaken van 
Indonesië en China deze kant op omdat de 
mensen meer gingen reizen en de échte 
smaken leerden kennen. Daar zijn wij op 
ingesprongen.”

Dankjewel 
Martha, Johnny, Stefan en Alice willen heel 
graag hun dank uitspreken aan álle klanten 
die hun restaurant ooit bezocht hebben. 
“Zonder hen hadden wij nooit zo’n goedlo-
pend restaurant kunnen hebben. We heb-
ben elke dag met veel plezier gewerkt.” Ze 
benadrukken om even goed in de kasten 
te kijken of er nog spaarkaarten of cadeau-
bonnen liggen; die kunnen tot uiterlijk 29 
augustus ingeleverd worden. Daarna sluit 
het luikje tussen de keuken en het restau-
rant voorgoed. De laatste twee dagen van 
augustus worden gebruikt om afscheid te 
nemen van genodigden. De families Soeng 
en Liauw hebben nog een mooi afscheids-
cadeautje: iedereen die tussen 17 en 29 
augustus eten afhaalt, krijgt 10% korting. 
Daarna worden de tafelkleedjes voor de 
laatste keer gewassen en gevouwen en 
gaat de deur op slot. Tijd voor hobby’s, 
reizen, de kleinkinderen, de tuin en voor 
elkaar.

Niet vergeten
bericht in te sturen!

PC55 plaatst ons
verenigingsnieuws 

gratis!
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

8 kipvleugels met saus + 
4 mini loempia’s + 2 stokjes saté

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.
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€ 16,50
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KORTING
10% Bij de eerste online order
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Niet geldig in combinatie

met andere aanbiedingen.
Deze actie is geldig t/m 28-02-2021

ordering website
powered by Polygon b.v.

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

HET ‘À LA CARTE’ RESTAURANT ÉN
HET BUFFET IS WEER OPEN!

                         WEEKAKTIE 
                     SUSHI BOX

                                     California Rolls - Salmon Rolls        
                                       Tuna Rolls - Tempura Ebi Rolls

                          
                            32 stuks € 35,20

                          nu voor slechts

     € 27,-

Wij halen gratis uw 
taxussnoeisel 

op t/m 21 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
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... nootmuskaat dodelijk 
is in grote porties? 

De hoeveelheid die in twee 
tot drie eetlepels past, 

is al giftig en kan 
dodelijk zijn. De meeste 
dodelijke gevallen komen 

voor onder tieners, 
die aan een zogenaamde 

challenge meedoen, en bij 
gevangenen die het 
gebruiken om high 
van te worden.

Tip

Het Volk -1926

Op dinsdag 17 augustus organiseert de 
KBO Netersel voor haar leden de jaar-
lijkse fi etstocht. Opgave is niet nodig.

Vertrek is om 13.30 uur bij gemeenschaps-
huis de Poel, De Hoeve 2 in Netersel.

Fietsen 
met de 
KBO Netersel

BLADEL - In de Floriaan en huize Kem-
penland hangen deze zomer schilder-
stukken van Marion van den Assum en 
Wilma van Dorst. Zij maken deel uit van 
een groepje vrouwen die wekelijks sa-
men schilderen. Nu hebben zij besloten 
samen hun werk te laten zien de komen-
de drie maanden.

Het werk is veelzijdig, zo werken ze met 
acrylverf, olieverf, aquarel en potlood.
Ook de onderwerpen zijn heel divers, van 
Madonna met kind, landschappen tot kip-
pen. U kunt er weer met veel genoegen 
naar gaan kijken, het is zeer de moeite 
waard.

Door corona zijn er niet zoveel wisselin-
gen geweest in de tentoonstellingen van 
kunstenaars. Wij hopen dat dit nu weer op 
gang komt en er elke drie maanden een 
nieuwe kunstenaar zijn werk kan laten zien.
Marion van den Assum en Wilma van Dorst 
exposeren hun werk in augustus, septem-
ber en oktober.

Adres: huize Kempenland, Rondweg en 
Floriaan, Wielewaal 10 in Bladel. De huizen 
liggen naast elkaar en zijn dagelijks open 
van 09.00 tot 20.00 uur. Neem zoveel 
mogelijk de corona-voorzorgen in acht.

Expositie Marion 
van den Assum en 
Wilma van Dorst 
in de Floriaan en 
huize Kempenland
In de maanden augustus, 
september en oktober
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Nicolaas Natte kwam naar Bladel om te 
sterven. Dat wil zeggen: hij kwam naar 
Bladel op een warme dag in het jaar 
1880 en overleed er een paar warme da-
gen later. Meer weten we niet van hem. 
Een bevriende genealoog lichtte hem 
door maar wat weet je dan. Een beroep 
(marechaussee), een extra doopnaam 
(Floris), een leeftijd (dertig), een geboor-
teplaats (Schouwen-Duiveland).

Nicolaas had de pokken. Al op zijn oude 
post. Hij was al besmet toen hij naar hier 
vertrok.

Kenmerkend voor de pokken waren – ver-
leden tijd, ze zijn uitgeroeid - de “kleine,  
contrasterend gekleurde verhevenhe-
den op de huid”. Etterpuisten, bedoelt 
Van Dale. Ze begonnen als rode stipjes, 
niet groter dan vlooienbeten. Vervolgens 
werden het blaasjes, die weer verander-
den in zwarte, zwerende, stinkende bul-
ten. Meestal zaten ze alleen op armen, 
benen en het gelaat. De lijder kwam er 
vanaf met een geschonden gezicht. Pok-
daligheid moet schering en inslag zijn 
geweest in de tijd van Nicolaas Natte. De 
echte pechvogels zaten helemaal onder. 
Bij hen verschafte het virus zich tevens 
toegang tot de bloedbaan en vrat vitale 
organen aan. Zij waren ten dode opge-
schreven. In 1871 woedde er in Neder-
land een pokken-epidemie. Duizenden 
doden. Even was iedereen als de dood. 
Er kwam een wet.

Burgemeester Snieders moet behoor-
lijk in de rats hebben gezeten. Uit de  
opgave aan het Staatstoezicht voor de 
Volksgezondheid blijkt dat er dat jaar 

niet is ingeënt. Sinds de grote epidemie 
was Bladel gevrijwaard gebleven van de 
pokken. Snieders’ ingezetenen waren 
laks geworden. En er was dat gerucht 
dat je hersenontsteking kreeg als je je 
liet inenten. Wat wilde je ook, ze haal-
den het spul uit koeien. Een hele lichting 
kleuters was onbeschermd, ook al was 
vaccinatie intussen verplicht en mochten 
ze zonder briefje niet naar school.

Veel kon hij niet doen. Nicolaas zal  
ijlings begraven zijn. Artikel 5 van de Wet 
op de besmettelijke ziekten verplichtte 
de burgemeester, “tot stuiting van den 
voortgang der besmetting”, om zo’n 
beetje alles wat Nicolaas in Bladel had 
aangehad en aangeraakt te onteigenen 
en te vernietigen. Dat waren “een matras 
van paardenhaar met dito hoofdpeluw, 
een stroozak, drie wolle dekens, twee 
linnen bedden lakens, een paar wollen 
sokken”, allen rijkseigendom. Verder een 
“veeren kussen” waar Nicolaas’ hoofd 
op had gerust, geleend van Ipolitus de 
Backere, brigadier der marechaussee te 
Bladel.

Nicolaas’ eigen bezittingen beliepen een 
“boezeroen, twee zakdoeken en twee 
paar zeemlederen handschoenen”. On-
middellijk in beslag te nemen en te doen 
vernietigen.

De wet verplichtte Snieders zijn besluit 
op de gebruikelijke wijze “ter openbare 
kennis te brengen”. Waarschijnlijk heeft 
er een briefje gehangen op de kerkdeur. 
Zou wel iets hebben als Nicolaas daar 
als gereformeerde Zeeuw op aangeplakt 
is geweest.

Zonnemaire heet overigens het dorp op 
Schouwen-Duiveland waar hij geboren 
was. Z o n n e m a i r e. Dat hij daar ooit 
is weggegaan…

Huig

Zonnemaire

column

BLADEL - Dit jaar zal de kermis van Bla-
del ‘gewoon’ doorgaan. Maar wat is er 
nog gewoon na het afgelopen jaar? Dat 
er mooie prijzen te winnen zijn op de 
kermis, bijvoorbeeld. De organisatie van 
Hulp in Nood is dolblij dat het rad weer 
gaat draaien en dat veel mensen met 
een mooie prijs naar huis zullen gaan

Niet in de kou
Stichting Hulp in Nood heeft een moeilijk 
jaar achter de rug. De grootste bron van 
inkomsten werd gemist en dat trok een 
wissel op de financiën. “Toch hebben we 

er alles aan gedaan om de mensen niet in 
de kou te laten staan”, vertelt Ilona Jansen, 
bestuurslid. “We hebben zoveel mogelijk 
bezoekjes gebracht, meestal niet verder 
dan de voordeur. In plaats van fruitschalen 
geven we volwassenen die we een opste-
kertje willen geven, een bon van De Ruur-
hoeve, kinderen krijgen een Bladelbon. 
Aan de reacties te merken, wordt deze ver-
andering gewaardeerd.”

Loterij
Naast de inkomsten hebben de vrijwilligers 
vooral het contact met de bezoekers op de kermis gemist. “Het is écht leuk om lotjes 

te verkopen en samen met de bezoekers 
de spanning te voelen. Vooral als het om 
de laatste ronde gaat waarin een fiets of 
een boodschappenpakket verloot wordt”, 
vertelt Ilona enthousiast. “We willen de 
bezoekers zo veel mogelijk aanmoedigen 
om per ronde 10 lotjes voor € 2,- te kopen; 
dan gaat het lekker vlot en kunnen we veel 
prijzen uitdelen. De laatste ronde kosten de 
loten € 1,- per stuk maar dan is de prijs ook 
het grootst.”

Rad van Fortuin
De kermis in Bladel vindt dit jaar plaats van 
28 t/m 31 augustus op het terrein bij De 
Smagtenbocht in Bladel. Op zaterdag zal 
het Rad van Fortuin draaien tussen 18.00-
20.00 uur; op zondag van 16.00-20.00 uur 
en op maandag van 18.30-20.30 uur. Elke 
ronde zijn er nieuwe kansen op mooie prij-
zen maar de mooiste prijs is dat dankzij elk 
verkocht lot, iemand uit Bladel of Netersel 
die het nodig heeft, een hart onder de riem 
gestoken kan worden.

Het rad gaat 
weer draaien
Hulp in Nood zoals vanouds 
weer op de kermis met loterij

Naast de inkomsten hebben de vrijwilligers vooral het contact met de bezoekers op 
de kermis gemist. “Het is écht leuk om lotjes te verkopen en samen met de bezoekers 
de spanning te voelen. Vooral als het om de laatste ronde gaat waarin een fiets of een 
boodschappenpakket verloot wordt”, vertelt Ilona enthousiast.

MAANDMENU AUGUSTUS
~ Babi pangang  ~ Foe Yong Hai ~ Mini loempia’s (2 p.p.) ~ 

~ Kipblokjes in zwarte bonensaus ~
~ met nasi, witte rijst of bami (mihoen; toeslag € 2,30 p.p.) ~ 

Voor 2 personen € 19,-  •  1 persoon € 14,-

www.wan-sing.nl

Lopend buffet Iedere zaterdag, zondag en feestdag onbeperkt eten van 18-21 u. À la carte tevens mogelijk.

Volwassene € 18,00 • 65+ € 17,00 • Kind t/m 12 jaar € 11,50

Bedankt!Bedankt!
Wij bedanken álle klanten die ooit ons restaurant hebben bezocht. 
Zonder onze klanten hadden wij nooit zo’n goedlopend restaurant 
kunnen hebben. We hebben elke dag met veel plezier gewerkt.

Wij stoppen per 1 september. Kijkt u a.u.b. goed of u nog spaarpunten 
of cadeaubonnen heeft liggen; deze kunnen tot uiterlijk 29 augustus
ingeleverd worden. Als dank bieden wij u van 17 t/m 29 augustus 
10% extra korting indien u bij ons eten afhaalt. 

Wij hopen dat u in augustus bij ons komt eten of dat u een heerlijke 
maaltijd komt afhalen.

Op 30 en 31 augustus nemen wij afscheid van genodigden. 

Martha, Johnny, Stefan en Alice
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Door Renate Pijnenburg

REGIO - Dankzij de versoepelingen loopt 
de agenda van DJ-duo Aap uit de Mouw 
weer langzaam vol. Nou, langzaam! Ei-
genlijk gaat het hard maar daar hoor je 
Jordi Huybregts en Ruud Hooijen beslist 
niet over klagen. Te lang konden ze niet 
achter de draaitafel staan en was er 
nauwelijks contact met het publiek. Dat 
gaan ze de komende tijd inhalen, mét 
hun nieuwe single ‘Waar ik ook ga’.

Hoe het begon
We gaan even terug het jaar 2015. Jordi en 
Ruud kennen elkaar van het Pius X maar 
hebben niet dezelfde vriendengroep. Wel 
weten ze van elkaar dat ze graag muziek 
draaien op feesten en partijen. Ze hebben 
allebei een DJ-setje thuis. Ruud: “Ineens 
kwam ik op het idee om Jordi te vragen 
een keer iets samen te gaan doen want sa-
men is nou eenmaal leuker dan alleen. Dat 
hebben we gedaan, het klikte goed, ook op 
muzikaal gebied en dat was eigenlijk het 
begin van Aap uit de Mouw. Al moesten 
we over de naam nog wel even nadenken.” 
Jordi vertelt daarover: “We richten ons met 
onze muziekkeuze op de jonge vrouw, die 
bijvoorbeeld door de week serieus studeert 
maar in het weekend helemaal los gaat op 
de feesten. Dan komt ‘de aap uit de mouw’, 
zo vertalen wij het. Daarbij ligt het lekker in 
het gehoor als je een pakkende naam hebt, 
dat blijft hangen.”

Leerschool
De taken zijn goed verdeeld: Ruud draait 
en Jordi praat. “Dat contact maken met het 
publiek vind ik het leukste wat er is”, zegt 
Jordi. “Zeker in een zaal waar de sfeer er 
nog niet lekker in zit. Als je dan de men-
sen aan de gang krijgt, is dat echt te gek. 
We hebben in de Kempen een goede leer-
school gehad. Niets ten nadele van de 
Kempenaren maar ze komen een beetje 
laat uit hun schulp, ze zijn afwachtend. Als 
het je lukt om ze op de dansvloer te krijgen 
en mee te laten zingen, dan is dat echt een 
kick. In de stad hebben we de zaal vaak 
veel eerder in de stemming. Aan de andere  
kant: als het lukt om het publiek in de  
Kempen aan de gang te krijgen, dan lukt 
het overal.” 

Identiteit
Er is serieus nagedacht over het product 
‘Aap uit de Mouw’. Ruud: “We wilden iets 
meer zijn dan twee gasten die plaatjes 
draaien; we wilden een richting op. Links 
was ‘we zien wel wat we doen en waar het 
eindigt’. We hebben gekozen voor rechts: 
eigen identiteit bepalen, doelgroep be-
palen en genre bepalen. Nu is dat laatste 
vooral afhankelijk van waar we spelen maar 

ik weet dat de variatie die wij bieden, ons 
succes mede bepaald heeft. We wisselen 
dansbare platen af met een Hollandse hit 
of een klassieker van ABBA en dat slaat 
aan. Er kan gedanst en gezongen wor-
den.” Het levert tegenwoordig meer dan 
honderd optredens op, door het hele land. 
“Onze kracht is dat we onszelf zijn geble-
ven”, denkt Jordi. “Ook in Amsterdam hoor 
je dat wij uit Brabant komen en dat wordt 
gewaardeerd. We stralen uit dat we er lol in 
hebben en dat hebben we ook echt.”

Trappelen
De eerste jaren deden Ruud en Jordi alles 
zelf maar na twee jaar sloten ze zich aan 
bij een boekingskantoor. “Goede keuze 
want toen stonden we meteen op Wish 
Outdoor, Paaspop en hadden we shows 
in het buitenland”, herinneren de heren 
zich. “We zijn er nu natuurlijk ruim een 
jaar tussenuit geweest – zoals alle andere  
acts – maar nu begint het weer langzaam-
aan. We staan, mits de coronamaatregelen  
het toelaten, in september weer op 
Paaspop, Lakedance en ook zijn we op-
genomen in de line-up van Total Loss, het  
festival van Snollebollekes. We staan te  
trappelen om weer te beginnen en natuur-
lijk is het niet geheel toevallig dat we nu 
onze nieuwe single uitbrengen. Daar heb-
ben we de coronatijd aan besteed en we 
zijn super trots op het resultaat.”

‘Waar ik ook ga’
‘Waar ik ook ga’ is de tweede single van 
Aap uit de Mouw. Jordi: “De eerste single 
hadden we in één sessie klaar. We gingen 
met een team bij elkaar zitten in de studio 
en in korte tijd was het zoals we het wilden. 
Voor de tweede single hebben we meer 
tijd genomen, gewoon omdat we heel veel 
tijd hadden. We hebben een zangeres en 
een rapper gezocht die bij de sound pas-
te: Cheyenne Toney en Eddie the Host. Het 
mooie is dat zij ook meegedacht hebben 
over de muziek. Ze vulden aan en schre-
ven mee en werden deel van het team. 
Daardoor is er echt een verhaal ontstaan.” 
‘Waar ik ook ga’ is een zomerhit, lekker 
chill, lekker mellow, makkelijk om mee te 
zingen en – het allerbelangrijkst voor een 
hit – lekker in het gehoor liggend. “Wij zien 
de doelgroep wel lekker dansen en meezin-
gen op dit nummer”, lachen Jordi en Ruud. 
“Ik zie mensen al zitten in een cabrio, met 
het zonnetje aan de hemel en onze single 
uit de speakers.” Vanaf nu is de single te 
beluisteren via Spotify.

Onverwacht
Het festivalseizoen is in volle gang, de eer-
ste optredens zijn geweest. “Van alle optre-
dens proberen wij een feestje te maken”, 
sluiten de heren af. “Of er nu tien man in 

een zaal staan of tienduizend; ze hebben 
allemaal recht op onze show. Zodra wij 
zien dat onze muziek binnenkomt en het 
publiek begint te genieten, is ons optreden 
geslaagd. Het zit in ons DNA om altijd ons 
best te willen doen. Het leuke van optre-
den is dat er altijd iets onverwachts ge-

beurt. Wij spelen daar op in met een grap, 
een opmerking of een andere plaat want 
je kunt alleen maar sámen met je publiek 
een mooie show neerzetten. Wie weet wat 
voor onverwachte dingen er gaan gebeu-
ren met ‘Waar ik ook ga’. Een keertje naar 
een show van ons komen en je weet het.”

De taken zijn goed verdeeld: Ruud draait en Jordi praat. “Dat contact maken met het 
publiek vind ik het leukste wat er is”, zegt Jordi. “Zeker in een zaal waar de sfeer er nog 
niet lekker in zit. Als je dan de mensen aan de gang krijgt, is dat echt te gek. We hebben 
in de Kempen een goede leerschool gehad.”

MUZIKAAL

‘Waar ik ook ga’ nieuwe single van Aap uit de Mouw
DJ-duo uit de Kempen scoort zomerhit en verovert de festivals

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

 Sniederslaan 20a • Bladel • 0497-385633
www.topshopbladel.nl BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!
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Papadum Pizza
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 8 papadums
o 8 grote plakken gerookte zalm
o mayonaise
o beetje witte wijjn
o tube wasabi pasta
o furikake kruiden
o bakje tuinkers

crème
o 50 gram ricotta
o 50 gram strooikaas
o 50 gram crème fraîche
o 1 tl wasabi pasta

vinaigrette
o 50 ml soja saus
o 25 ml limoensap
o 1 el honing
o olijfolie

Meng de ricotta, crème fraiche, de
strooikaas en 1 tl. wasabi pasta tot
een mooie crème.

Maak de vinaigrette van de sojasaus,
het limoensap en de honing. Klop dit
mengsel en voeg langzaam wat
olijfolie toe tot een mooi gebonden
sausje.

Maak een wasabi mayonaise door 4
el. mayonaise te vermengen met 1 tl.
wasabi pasta en 3 el. witte wijn. Doe

dit in een spuitflesje.

Smeer 1 papadum voorzichtig in met
de ricotta crème. Neem een tweede
papadum en beleg deze met 2
gerookte zalm plakjes. Leg dit op de
crème bodem op een bord.

Spuit de wasabi mayonaise in mooie
strepen over de zalm. Strooi wat
furikake kruiden erover. Versier met
de tuinkers en drizzel wat vinaigrette
over de pizza.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  20 min

Wat mij opviel is dat bijna elk restaurant/
eetcafé in de buurt op dit moment wel een 
gerechtje met papadum op de kaart heeft 
staan. De een combineert het met tonijn, 
de ander met vlees. Ik heb deze ‘pizza’ 
eens als voorgerecht laten maken tijdens 
een workshop. Het is geïnspireerd op een 
recept van Joop Braakhekke die het met 
fi lodeeg en tonijn maakte in zijn restaurant 
Le Garage. 

Hij had tijdens een van zijn reizen iets soortgelijks 
gegeten in New York, en zo zwerven heerlijke 

recepten tegenwoordig de hele wereld over. 
Ondertussen is de vakantietijd aangebro-
ken en als het een beetje meezit, doe ik 
tijdens mijn vakantie weer volop nieuwe 
ideeën op.

Ik wens jullie allemaal een smaakvolle 
vakantie hier in Nederland, of op een 
ander heerlijk plekje in de wereld. 

I Love 
to Cook

met  Ivanka REUSEL - De vakantie 
en mooi weer zullen 
ons hopelijk de coro-
na-perikelen snel doen 
vergeten. Vanwege 
dezelfde corona-peri-
kelen heeft Heemkun-
de Werkgroep Reusel 

echter het maandelijkse Heemspel be-
dacht om het heugelijke feit van het 
50-jarig bestaan enige glans te geven. 
Dus ook hier geldt weer: Elk nadeel 
heeft een voordeel. 

Inmiddels zijn er al weer vier van de zes 
gespeeld. Wie jarig is trakteert, dus deel-
name is gratis en per maand zijn er telkens 
drie prijsjes te verdelen voor de beste pres-
taties. Tevens worden per maand punten 
verdiend in de vorm van Gouden Korena-
ren en diegene die na zes afl everingen het 
hoogste aantal heeft vergaard verdient de 
trofee ‘Eén der Slimste Reuselnaren’.

Vanaf 1 augustus is de ‘vijfde’ verkrijgbaar 
met nieuwe uitdagingen. Het formulier is 
te downloaden en digitaal in te vullen op 
www.heemkundereusel.nl en is ook af te 
halen bij: TIP Reusel, Bibliotheek en Hol-
landershoeve. Tevens vind je op pagina 31 
van dit blad de spelformulieren afgedrukt.

Leuke vakantietip: PC55 biedt op www.
PC55.nl de mogelijkheid om de voorgaan-
de edities te spelen, uiteraard met uitslui-
ting van inlevering. Open in het PDF ar-
chief de weeknummers 16, 20, 23 en 26. 
Alleen of met het gezin op ontdekking door 
de woonwijken van Reusel en, bij minder 
zonnige omstandigheden, aan de slag met 
leuke puzzels. Tot ziens in september voor 
de spannende afsluitingseditie en succes 
met de augustus-afl evering maar denk 
erom:

Wel of geen pandemie, 
zonder Heem Kunde Nie.

www.heemkundereusel.nl

Kijk op pagina 31 
voor het spel

Heimwee naar Reusel tijdens vakantie? 
Elk nadeel heeft een voordeel!

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

Model: 5825
Vanaf: € 1210,-

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

Model: 5
903

Vanaf: €
 2352,-

incl. 
Sta-Op

MEER AANDACHT 
VOOR

GOED ZITTEN

Papadum Pizza
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 8 papadums
o 8 grote plakken gerookte zalm
o mayonaise
o beetje witte wijjn
o tube wasabi pasta
o furikake kruiden
o bakje tuinkers

crème
o 50 gram ricotta
o 50 gram strooikaas
o 50 gram crème fraîche
o 1 tl wasabi pasta

vinaigrette
o 50 ml soja saus
o 25 ml limoensap
o 1 el honing
o olijfolie

Meng de ricotta, crème fraiche, de
strooikaas en 1 tl. wasabi pasta tot
een mooie crème.

Maak de vinaigrette van de sojasaus,
het limoensap en de honing. Klop dit
mengsel en voeg langzaam wat
olijfolie toe tot een mooi gebonden
sausje.

Maak een wasabi mayonaise door 4
el. mayonaise te vermengen met 1 tl.
wasabi pasta en 3 el. witte wijn. Doe

dit in een spuitflesje.

Smeer 1 papadum voorzichtig in met
de ricotta crème. Neem een tweede
papadum en beleg deze met 2
gerookte zalm plakjes. Leg dit op de
crème bodem op een bord.

Spuit de wasabi mayonaise in mooie
strepen over de zalm. Strooi wat
furikake kruiden erover. Versier met
de tuinkers en drizzel wat vinaigrette
over de pizza.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  20 min

Papadum Pizza
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 8 papadums
o 8 grote plakken gerookte zalm
o mayonaise
o beetje witte wijjn
o tube wasabi pasta
o furikake kruiden
o bakje tuinkers

crème
o 50 gram ricotta
o 50 gram strooikaas
o 50 gram crème fraîche
o 1 tl wasabi pasta

vinaigrette
o 50 ml soja saus
o 25 ml limoensap
o 1 el honing
o olijfolie

Meng de ricotta, crème fraiche, de
strooikaas en 1 tl. wasabi pasta tot
een mooie crème.

Maak de vinaigrette van de sojasaus,
het limoensap en de honing. Klop dit
mengsel en voeg langzaam wat
olijfolie toe tot een mooi gebonden
sausje.

Maak een wasabi mayonaise door 4
el. mayonaise te vermengen met 1 tl.
wasabi pasta en 3 el. witte wijn. Doe

dit in een spuitflesje.

Smeer 1 papadum voorzichtig in met
de ricotta crème. Neem een tweede
papadum en beleg deze met 2
gerookte zalm plakjes. Leg dit op de
crème bodem op een bord.

Spuit de wasabi mayonaise in mooie
strepen over de zalm. Strooi wat
furikake kruiden erover. Versier met
de tuinkers en drizzel wat vinaigrette
over de pizza.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  20 min

VESSEM - Op donderdag 5 augustus, 
om 20.00 uur, treedt Duo Ebano op in 
de St. Lambertuskerk in Vessem. Dit bij-
zondere duo, bestaande uit Paolo Gorini 
(piano) en Marco Danesi (klarinet), heeft 
al snel na de oprichting een belangrijke 
plaats aan het kamermuziekfi rmament 
verworven. In korte tijd sleepten ze vele 
prijzen in de wacht. 

Op 5 augustus spelen ze eigen bewer-
kingen van Schuberts Arpeggione en van 
Brahms’Intermezzi, maar ook een originele 
uitvoering van sonate nr. 1 van Brahms. 

Voor dit concert is een livestream be-
schikbaar (€ 10,- p.p.). Aanmelden kan via 
e-mail behoudlambertuskerk@gmail.com. 
De administratiekosten bedragen € 5,-. 

In de kerk zijn vijftig plaatsen beschikbaar 
en de toegang is gratis. Graag een bijdra-
ge na afl oop van het concert. Ook hiervoor 
geldt graag een aanmelding vooraf.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Optreden van Duo Ebano 
in de St. Lambertuskerk
Donderdag 5 augustus
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De vakantieperiode staat op de stoep 
en het zonnetje lacht ons na veel 
regen weer toe. Kortom, we heb-
ben het zomergevoel te pakken, en 
daar hoort positief nieuws uit onze 
gemeente bij! 

Groen licht voor de 
(ver)bouwplannen
Vorige maand vertelde ik al dat we een 
fi nancieel kerngezonde gemeente zijn, 
met een sluitende begroting. We hoeven 
de belastingen dus niet te verhogen, 
ondanks dat we een aantal forse inves-
teringen willen doen. Denk aan de ver-
huizing van het gemeenschapshuis naar 
de Markt, de ontwikkeling van de MFA 
in Hapert en de ontwikkeling van de 
Egyptische Poort. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad groen 
licht gegeven en mag ‘Den Herd naar 
de Mert’. Maar om het neutraler te 
houden is de projectnaam veranderd in 
‘Gemeenschapshuis aan de markt’. Dat 
bekt net iets minder lekker, maar dekt 
de lading beter. Het moet namelijk geen 

verplaatsing worden van Den Herd, maar echt een nieuw gemeenschapshuis voor de 
gehele gemeenschap. Daarnaast zal er nog een ei gelegd moeten worden over de 
(nieuwe) naam van het gemeenschapshuis.

De fi nanciële middelen zijn opgenomen in de perspectiefnota, en dat betekent 
dat de gemeente de ruimte heeft om de verplaatsing te kunnen betalen. We starten 
nu de aanbesteding op, zodat we hopelijk in 2022 kunnen gaan verbouwen. Het is 
een lang maar mooi proces geweest, samen met de huidige gebruikers, toekomstige 
gebruikers en het bestuur van Den Herd. Het resultaat is een plan dat goed in 
elkaar zit en waar veel draagvlak voor is. Vanuit onze gemeenschap heb ik alleen nog 
maar positieve reacties gehad, en ook de raad was unaniem. 

Ook over de plannen voor de Egyptische Poort was de raad positief, maar er zijn nog 
veel onzekerheden. Dat betekent voor nu dat de middelen worden meegenomen in 
het meerjarenplan van de gemeente, al gaf de raad wel aan dat ze een totaalplan voor 
het hele gebied wil. Dat komt er later dit jaar aan. Dan kan de raad pas een inhoudelijk 
oordeel geven.

Tijd voor vakantie
Een aantal grote projecten zijn weer een stap verder en gaan richting de uitvoering of 
afronding. Ik ga dus met een goed gevoel de zomer in. De komende weken werk ik 
nog door om alles netjes op te starten, en dan neem ik ook even vakantie - ondanks 
alle onzekerheden. 

Zo heeft de regering de meeste evenementen in de gemeente helaas verboden, en 
het is nog de vraag of de kermissen door kunnen gaan. In Bladel staat alles klaar voor 
een mooie kermis op het terrein van de Egyptische Poort, maar de vraag is dus nog 
of het mag én of het verstandig is. Ook over vakanties in het buitenland is nog steeds 
onzekerheid, maar je hoeft niet ver weg om het leuk te hebben. Ook in onze omgeving 
is namelijk veel moois te vinden en te doen. Als je liever dicht bij huis wilt blijven, dan 
kan dat dus ook. Bijvoorbeeld met een fi etstocht op de Cartierheide, waar we de 
fi etspaden gaan verbreden. Een ingrijpend project dat al een aantal jaar loopt, maar 
we gaan het nu eindelijk aanpakken.

Vakantie- en verkiezingsmodus
Na de zomer zul je zien dat de politiek ook weer langzaam naar de verkiezingen toe 
gaat werken want maart 2022 komt dichterbij. Maar voor dat we in de verkiezings-
modus schieten, ga ik eerst even in de vakantiemodus. Ik hoop u ook! 

Met zomerse groet,

Davy Jansen
Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

Zomergevoel

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

VAN 9 TOT 29 AUGUSTUS

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

INFORMATIEF

Sinds zaterdag 24 juli zet GGD Bra-
bant-Zuidoost de deuren van de vac-
cinatielocaties open. Iedereen die nog 
geen afspraak voor de 1e vaccinatie 
heeft gemaakt, kan zonder afspraak te-
recht. De GGD wil het hiermee nog ge-
makkelijker maken om een vaccinatie te 
krijgen. Iedere dag is een vaste hoeveel-
heid vaccin beschikbaar, op = op. Inwo-
ners kunnen zich dagelijks tussen 09.00 
en 16.00 uur melden voor een prik. 

Zo werkt het
Voor het halen van een vaccinatie zonder 
afspraak gelden een paar regels. Het is 
alleen mogelijk voor inwoners van 12 jaar 
en ouder die hun 1e prik nog niet ontvan-

gen hebben. Zij nemen hun ID-bewijs mee 
naar de vaccinatielocatie, de gezondheids-
verklaring vullen ze ter plekke in. De arts 
bepaalt vervolgens welk vaccin de inwoner 
krijgt, hierin is geen vrije keuze en op = op. 
Per dag is er een nieuwe voorraad. Het is 
niet mogelijk om de 2e coronavaccinatie 
via de vrije inloop te halen. Daarnaast is 
het goed om te weten dat op beide vac-
cinatielocaties het dragen van een mond-
kapje verplicht is. Wie een stempel in het 
gele boekje wil, neemt dit boekje zelf mee. 

Nieuwe fase in
“Het halen van een coronavaccinatie wordt 
nu nog gemakkelijker”, vertelt Gonny van 
Loon, programmamanager Covid-19. 
Naast de afspraken die gepland staan, is 
er (nog) voldoende vaccin beschikbaar, 
daarom gaan we nu naast de vaccinaties 
op afspraak ook een vrije inloop organise-
ren. De afspraak voor de tweede prik wordt 
direct op de afspraak geregeld. Daardoor 
kan de wachttijd trouwens wel wat oplo-
pen, het is fi jn als inwoners daar rekening 
mee houden.”

Vaccinatielocaties
Wie zonder een afspraak een vaccinatie 
wil komen halen, is dagelijks tussen 09.00 
en 16.00 uur welkom op één van de vacci-
natielocaties in de regio: Indoor Sportcen-
trum, Theo Koomenlaan 1 in Eindhoven en 
Haverdijk 11 in Helmond. Deze locatie is 
het best bereikbaar met de auto of fi ets.

GGD Brabant-Zuidoost 
gaat vaccineren 
zonder afspraak

Koop lokaal:
Geef een Hapertse cadeaubon. 
Te verkrijgen bij de Hapertse winkeliers.
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 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! 

KOM BOCHT

ZANDBAK

STICHTING

VESSEM

GEORGANISEERD DOOR:

CHECK ONZE WEBSITE

WWW.MTBSTREETRACEVESSEM.NL

VESSEM KERMIS

STREETRACE KIDS

FUNKLASSE

WEDSTRIJDKLASSE

ZONDAG 3 OKTOBER

STREET
RACE
VESSEM

TRAILER(S)

GOUDEN LEEUW

SCHOOLPLEIN

M
EZENHOF

GROENEWOUD

DUIZEL - De 23e Kempische boeken-
beurs gaat dit jaar door in aangepas-
te vorm. Jaarlijks wordt deze gezellige 
beurs goed bezocht, maar dit jaar kon 
dat in januari niet. Buiten op het Dui-
zels gildeterrein is ruime gelegenheid de 
beurs te houden, bij slecht weer zullen 
er enkele tenten komen te staan. 

We richten de kramen in met tweedehands 
romans, kinderboeken, hobbyboeken en 
specials. Andere categorieën zullen helaas 
ontbreken. De prijzen zijn weer laag, zoals 
gebruikelijk tot € 2,- en voor de specials 
vanaf € 2,50. Er zijn nog meer en betere 
boeken dan gebruikelijk. We hebben ten-
slotte een half jaar langer kunnen verza-
melen, terwijl er ook nog eens meer werd 
aangeboden, doordat mensen meer zijn 
gaan ruimen. Dus er is voor iedereen volop 
keuze van goede kwaliteit.

We trachten het gezellig in te richten maar 
vragen uw begrip voor de nodige hygiëne-
maatregelen, welke we voor u en onszelf 
zullen nemen. De dan geldende maatre-
gelen zullen worden nageleefd. Bij slecht 
weer zullen er wellicht minder bezoekers 
tegelijkertijd terecht kunnen. Wij houden 
dat samen met u in de gaten, zodat ieder 
gezellig en veilig naar boeken kan zoeken.

De boekenbeurs wordt gehouden op zater-
dag 21 augustus, van 11.00 tot 16.00 uur, 
op de Gildeterrein, Meer 21 in Duizel (ach-
ter het sportpark, vanaf Akkerstraat-Meer 
inrijden en daarna als maar rechtdoor 

blijven rijden). De entree is voor iedereen 
gratis. 

Wilt u nog iets weten, e-mail dan naar: 
GildeStJanBaptistDuizel@gmail.com

23e Kempische boekenbeurs 
op Gildeterrein Duizel
Zaterdag 21 augustus, 11.00-16.00 uur

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
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ZLTO-afdeling Kempengrens is op zoek 
naar een nieuwe secretaris! 

De ZLTO-afdeling Kempengrens behartigt de belangen van agrariërs in de 
gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel. De huidige secretaris heeft aangege-
ven aan het einde van het jaar na ruim 6 jaar te stoppen als secretaris van de 
ZLTO-afdeling Kempengrens. Wij zijn daarom dringend op zoek naar een 
nieuwe secretaris! De functie van de secretaris bestaat onder meer uit het 
bijhouden en verzorgen van interne en externe communicatie naar onder meer 
bestuursleden en leden en het notuleren van de bestuursvergaderingen. 

Ken of ben jij iemand die interesse heeft in deze functie, bijvoorbeeld een 
student, laat het dan weten via: zltokempengrens@zlto.nl 
Hier staat natuurlijk een vergoeding tegenover! 

Verder is het goede aanvulling op je CV en je 
wordt onderdeel van een gezellig en hecht 
bestuur waar na de bestuursvergaderingen 
altijd ruimte is voor een gezellig drankje. 
Voor meer informatie en/of vragen mail naar: 

zltokempengrens@zlto.nl 

Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon start 
op zaterdag 4 september weer met een 
puppycursus en beginnerscursus voor 
alle rassen. 

De datum is onder voorbehoud i.v.m. de 
ontwikkelingen rondom de COVID-19 pan-
demie. Deze cursussen zijn voor honden 
vanaf 12 weken die alle inentingen hebben 
gehad. De cursussen bestaat uit vijftien 
lessen. De puppycursus start elke zaterdag 
om 10.00 uur. De beginnerscursus elke 
zaterdag om 11.00 uur. 

Meer informatie over de cursussen is te 
vinden op de website www.nrc-rwh.nl/
cursussen. Hier kunt u als u wilt deelnemen 
ook inschrijven. Bij onduidelijkheden kunt u 
voor informatie van maandag t/m zaterdag 

bellen tussen 18.00 en 21.00 uur. Het tele-
foonnummer hiervoor is 06-30468933.

De kosten bedragen € 125,00. Het lesgeld 
graag betalen bij aanvang van de training 
(gaarne gepast geld meebrengen en de 
inschrijving die u per mail heeft ontvan-
gen met handtekening). U wordt vriendelijk 
verzocht het inentingsboekje of dieren-
paspoort van uw hond mee te brengen 
zodat wij kunnen controleren of uw hond 
is ingeënt.

De cursussen worden gegeven op het ter-
rein van de Rottweiler Werkgroep Hooge-
loon, sportpark De Lemelvelden, Burge-
meester van Woenseldreef 31 in Hapert.

www.nrc-rwh.nl

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

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

Bij €10 
aan school-

spullen 
kans op 

leuke 
prijzen!

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

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

In de Bra-
bantse be-
ken, sloten en 
(zwem)plas-
sen is mooi 
maar óók 
schoon wa-
ter te vinden. 

Schón op z’n Brabants dus. Waterschap 
De Dommel organiseert de fotowed-
strijd ‘Genieten van schón water’ waarin 
je kunt laten zien hoe jij het liefst met 
schoon water leeft. Maak een prachtige 
foto waarop jij geniet van schón water 
in Midden-Brabant en win een vaartocht 
over de Dommel.

Het belang van schoon water
Water voelt als iets vanzelfsprekends, maar 
dat is het niet. Het water wat wij hebben 
gebruikt, kunnen we niet zomaar terug-

geven aan de natuur. Daarom zuivert Wa-
terschap De Dommel het gebruikte water 
van inwoners in Midden-Brabant. Op één 
van onze acht rioolwaterzuiveringen wordt 
dit water gezuiverd, voor het weer terug-
stroomt in onze beken en sloten. Zo heeft 
de natuur schoon water én kunnen wij er-
van genieten. Schón hé!

Hoe geniet jij van schón water?
Of het nu tijdens een wandeling aan de 
Groote Beerze, een plons in de IJzeren Man 
of pootje badend in de Dommel is: genie-
ten van water kan overal. Kan jij het beste in 
beeld brengen hoe jij geniet van water? Doe 
dan mee met de fotowedstrijd. Deelname 
staat open voor jong en oud, van professio-
nal tot hobbyfotograaf. Upload jouw schóón-
ste foto via www.dommel.nl/fotowedstrijd en 
maak kans op een vaartocht voor 8 perso-
nen. Inzenden kan tot 5 september.

Win vaartocht over Dommel met 
fotowedstrijd ‘Genieten van schón water’

EERSEL - Dit jaar wordt de Nederland-
se identiteitskaart vernieuwd. Begin 
dit jaar was er al een inlogfunctie voor 
DigiD toegevoegd en vanaf maandag 2 
augustus komt er een nieuw model met 
een aantal nieuwe uiterlijke kenmer-
ken, vingerafdrukken op de chip en het 
BSN in een QR-code.

De leverancier van de ID-bewijzen moet 
zijn systemen omschakelen voor de nieuwe 

identiteitskaart. Dit gebeurt eind juli. Het 
omschakelen heeft tijdelijk gevolgen voor 
aanvragers van reisdocumenten:
-  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.

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021
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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

REUSEL - 
Stichting Hara-
pan zet zich al 
20 jaar in voor 
kansarmen in 
Indonesië. De 
steun aan het 

rehabilitatiecentrum Harapan Jaya, het 
weeshuis Pius IX op Sumatra en het 
centrum Hidup Baru op West-Timor, be-
horen tot de belangrijkste speerpunten.  

Als gevolg van de coronapandemie is ex-
tra hulp heel hard nodig. Er is veel minder 
steun vanuit de directe omgeving, de kos-
ten voor voeding, maar ook voor onderwijs 
zijn veel hoger dan normaal. De kinderen 

kunnen vanwege de lockdown niet naar 
school en er zijn extra materialen nodig.   

Een belangrijke bron van inkomsten om de 
projecten te kunnen steunen zijn de sta-
tiegeldacties die in diverse supermarkten 
georganiseerd worden. Stichting Harapan 
is daarom blij met de medewerking van de 
Jumbo in Reusel. U kunt daar vanaf 1 au-
gustus tot 1 september het tegoed van uw 
statiegeld doneren aan het goede doel: ge-
handicapte en weeskinderen in Indonesië. 
De opbrengst wordt volledig bestemd voor 
genoemde centra. Voor  informatie zie 

https://harapan.dse.nl
www.facebook.com/StichtingHarapan

Statiegeldactie Jumbo Reusel voor 
gehandicapte en weeskinderen in Indonesië REGIO - Docente Rianne Boone is su-

perblij voor de geslaagde leerlingen. In 
een schooljaar, waarvan 5,5 maand on-
line les is geweest, een enorme uitda-
ging. En dan toch nog met mooie punten 
slagen; daar mag iedereen trots op zijn.  

Hoorn A: Teun Fleerakkers, lid van Vol-
harding, Duizel. Trompet A: Mike van den 
Biggelaar, lid van Juliana, Waalre. Trompet 
B: Sander Coolen, lid van Dommel Echo,  
Dommelen en Hanne Mijs, lid van St. Wil-
librordus, Casteren. Trombone B: Ocki 
van Esch, lid van St. Willibrordus, Caste-
ren. Trompet C: Siem van Deuren, Gijs 
van Gompel en Maike Krijnen, leden van 
Concordia, Reusel. Trompet D: Tommy 
Camps, Met Lof der Jury Geslaagd, lid van 
Die Stallfreunde, Wintelre; VMK Veldhoven 
en Heide Echo, Knegsel.

Profi ciat geslaagde 
koperblazers!

Tommy Camps

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Tweede 
ronde

30%
40%

50%
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Bamboe
Hoofdkussen  

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

*Voorwaarden in de winkel

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

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

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

Bamboe zomer dekbed

v.a. €59,95

v.a. €35,-

Sense matras

€795,-
(90x200)Tip voor koel slapen!

2dematras gratis

NEEM 
mee!
Dat zomervoordeel*

SPOT

PRIJZEN

Actieperiode:
t/m 30 augustus 2021

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

v.a. €29,95

v.a. €79,95

DIVERSE
DEKBEKOVERTREKKEN

v.a. €25,-

€39,-

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

€25,-

2 voor
DOEZZEL HOOFDKUSSEN

Per 
stuk

€39,95

  Katoen zomer dekbed

Koelende matras topper

€349,-v.a.

Caresse 7010

Caresse 7060

Met
GRATIS 
voetbord

€45 ,--

De actie loopt van 5 juli t/12 september 2021

Direct uit voorraad leverbaar

€1999,-
v.a.

(140x200)
VLAK

v.a.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

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

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Gratis
Airco Controle

Mei t/m Juli

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497-336388 I www.aircoservicehein.nl

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

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

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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!
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Een beetje verbeelding doet wonderen. 
Kijk op cliniclowns.nl hoe.

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

Twee hele dikke duimen omhoog voor Anouk, Nolly en 
Susan. Zij hebben ervoor gezorgd dat de groepen 8 
van basisschool Het Palet een fantastische schooljaar-
afsluiting hebben gehad door een geweldig eindfeest 
met overnachting te organiseren. De gezellig versierde 
locatie, de vrolijke noot van DJ Floris, de lekkere hap-
jes en drankjes, spelletjes en het kampvuur. Overal was 
aan gedacht. We hebben allemaal genoten. Dikke dank 
jullie wel dames!

Leerlingen groepen 8 basisschool Het Palet

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

Een duim omhoog voor de kinderen van Niels en Lian. Toen bij hen voor de deur, hoek 
Schepensweijer – Laarakkerdijk, een wielrenster was gevallen hebben ze heel kordaat 
gehandeld. Ze hebben de ambulance gewaarschuwd, eerste hulp verleend, verkeers-
vesten aangedaan om het verkeer te waarschuwen om erger te voorkomen en bij het 
slachtoff er gebleven tot de ambulance er was. Een fl inke duim omhoog voor alle vier.  

Een voorbijganger

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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... verstandskiezen 
waarschijnlijk langzaam 
weg evolueren? Mensen 
krijgen steeds smallere 

kaken, waardoor de 
kiezen helemaal niet 

passen en dus problemen 
veroorzaken. Bij sommige 
mensen komen ze niet 
allemaal door. Ooit 
waren ze nodig omdat 
tanden erg sleten van 
het voedsel, dat veel 
harder was dan het 

voedsel dat we nu eten. 
De verstandskiezen kwam 
dan mooi op tijd door 
om de tanden weer wat 
meer tegen elkaar 
aan te zetten.

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

www.trimsalonlebeauchien.nl
Postelweg 11-13 • Bladel 0497-385246

Uw kwaliteitssalon 
voor hond en kat!
Al 10 jaar de beste verzorging
voor uw hond en kat. 

Gespecialiseerd in div. Terrier
rassen, Grand en Petit basset
Griffon Vendeen.

HAPERT - Van 20 t/m 23 juli stonden 
in Hapert elke dag 4 wandelafstanden 
(3 - 6 - 10 - 40 km) op het programma. 
Wandelen voor een glimlach, voor een 
goed doel, de CliniClowns.

Aangezien het de 1e editie was, is de orga-
nisatie uiterst tevreden over de goede op-
komst met in totaal bijna 500 wandelaars. 
Het mooie weer en het enthousiasme van 
de deelnemers zorgden voor een gezellige 
sfeer, zowel tijdens de wandelingen als ook 
na afl oop bij Grand Café ’t Huukske. 

In totaal hebben de deelnemers, via het 
inschrijfgeld en de vrijwillige donaties, een 
bedrag opgehaald van ruim € 1.000,-, dat 
inmiddels is overgedragen aan de Clini-
clowns. Waarvoor dank. Dank gaat ook uit 
naar diegenen die geholpen hebben om 

de 1e editie goed georganiseerd te krij-
gen: Grand Café ’t Huukske, Lieke-Online 
& Ventastic Solutions, Gijsbers Verwarming 
en Koeling en Jumbo Dick van Gerwen. 
Samen met de vele leuke en positieve re-
acties zijn dit allemaal voldoende redenen 
om ook volgend jaar de wandelweek weer 
opnieuw te organiseren.

Op vrijdagavond was de trekking van de 
loterij met mooie prijzen, geschonken 
door Hapertse ondernemers. Hieronder 
staat de uitslag van de loterij. Deelnemers 
met een winnend lot kunnen contact op-
nemen met de organisatie (06-30027075/  
06-50448313) of melden bij Grand Café ’t 
Huukske, Kerkstraat 76 in Hapert. De uit-
slag staat ook vermeld op de website 

www.wandelenhapert.nl

Uitslag loterij
Wandelschoenen Voet en Goed Lot 36
Zonnebril Van Bommel Optiek Lot 105
Waardebon Lemmens Glaszetters- en Schildersbedrijf Lot 79
Waardebon 3x Pizzeria Sphinx Loten 89 en 516
Waardebon Stappaerts Mode en Wonen Afgehaald
Mandje Brabant Twice as Nice Lot 161
Cocktailshaker Wijnslijterij Hendriks Lot 562
Diverse kadosets Trekpleister Loten 86, 97, 290, 544
Diverse kadosets DA Drogisterij Antonius Lot 183
Diverse kadosets Hermans Tweewielers Loten 208, 311, 509
Waardebon Lunch & Diner 38 Afgehaald
Bierpakketten Grand Café ‘t Huukske Lot 145
Kadoset Basten Bloemenatelier Lot 92
Waardebon Cafetaria De Zaak Lot 166
Vlaaien Bakker Wieland Afgehaald

Succesvol verloop 
1e Wandelweek Hapert
Bijna 500 deelnemers

PC55 

goed om 
te weten
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Vrijwilligers voor dagbestedingsgroep
Op onze dagbesteding bij Den Bogerd 
in Hoogeloon zoeken we een aantal 
vrijwilligers omdat we gaan uitbreiden met 
een extra dag. Dit wordt waarschijnlijk op 
woensdag of vrijdag. U werkt altijd samen 
met een vaste kracht die als activiteiten-
begeleider aanwezig is. 

Als vrijwilliger bent u een dagdeel van 3 uur 
aanwezig (10.00-13.00 of 13.00-16.00 uur) 
om deze mensen te helpen met diverse 
activiteiten. Er worden steeds wisselende 
activiteiten aangeboden. Zo zijn we 
creatief bezig met handwerken, verven en 
bloemschikken. We doen ook spelletjes 
waaronder sjoelen en kienen, lezen we de 
krant, gaan we wandelen en verzorgen we 
samen de lunch.

Neem voor informatie contact op met Sjan 
Kaethoven 0497-681140 of e-mail info@
zorgcooperatie.nl

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

Vrijwilligers onderhoud kerkhof Hapert
Elke dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur is er 
al vele jaren een groep vrijwilligers enthou-
siast aan het werk om ons parochiekerkhof 
te Hapert netjes te verzorgen. Wij zijn nog 
op zoek naar vrijwilligers die hier graag een 
steentje aan bij willen dragen. Wilt u meer 
informatie, neem contact op of kom eens 
langs. U bent van harte welkom.

Neem voor informatie contact op met 
Angela van de Moosdijk-Coppens: tele-
foon 06-13761841 of e-mail naar kantoor@
parochiepetruspaulus.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

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

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).

Bij voldoende aanmeldingen vinden de 
herhalingslessen plaats op donderdag 16 
september in Bladel en vrijdag 17 sep-
tember in Hapert, van 19.30 tot 21.30 uur. 
De kosten bedragen € 17,50. Breng uw 
reanimatiediploma mee. Vooraf aanmelden 
via: tel. 06-10102638 of e-mail: aeddekem-
pen@gmail.com. Hierbij aangeven op wel-
ke plaats u wilt deelnemen.

Herhalingsles 
reanimatie in 
Bladel en Hapert

www.pc55.nl
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Zegt uw kind ‘nee’ tegen drank, drugs en roken?
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 festivals en 
evenementen beperkt doorgaan. Toch liggen 
verleidingen op de loer! 

Risico’s van drank, drugs en roken
De hersenen ontwikkelen zich totdat iemand 24 jaar oud 
is. Drank, drugs en roken verstoren deze ontwikkeling. 
Ook is de kans op verslaving groter, wanneer uw kind op 
jonge leeftijd start met het gebruiken van verdovende 
middelen. Daarnaast nemen door alcohol remmingen af, 
waardoor jongeren sneller over grenzen gaan. 

Hoe kunt u helpen ‘nee’ zeggen?
Pubers hebben regels nodig bij het verkennen van hun 
grenzen. Als ouder heeft u veel invloed op het gedrag 
van uw kind. Hoe zegt uw kind ‘nee’ tegen drank, drugs 
en roken? En wat kunt u doen om hierbij te helpen? 
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 uw 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 uw kind toch een keer gerookt 
of gedronken? Bespreek waarom het moeilijk was om 
‘nee’ te zeggen. 

•  Praat met andere ouders. Vaak zeggen kinderen dat 
andere ouders minder streng zijn, maar is dat wel zo? 
Het is fijn om van andere ouders te horen hoe zij het 
aanpakken. 

•  Toon interesse! Blijf praten met uw kind. 
Zelfvertrouwen groeit als u oprechte interesse toont. 
Een puber met zelfvertrouwen kan beter ‘nee’ zeggen. 

Ideeën, tips of meer informatie?
#Kempenbranie komt graag in contact met ouders! 
Laat het hen weten als u bijvoorbeeld zelf iets met 
andere ouders wilt organiseren. Kijk ook op 
www.helderopvoeden.nl en www.nix18.nl voor meer 
tips, filmpjes en oefeningen. Op naar een prachtige 
zomer!

Inloopspreekuur 
Mantelzorg
Zorgt u langere tijd en intensief voor een naaste met 
een ziekte of beperking? Dan bent u mantelzorger. 
Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de 
mantelzorg of wilt u in contact komen met andere 
mantelzorgers? Of heeft u informatie en advies 
nodig over mantelzorg? 

Speciaal voor mantelzorgers start de gemeente 
Bladel samen met Wél!zijn de Kempen het 
inloopspreekuur Mantelzorg. Iedere eerste maandag 
van de maand kunt u hier terecht voor 
ondersteuning. Medewerkers van Wél!zijn de 
Kempen en mantelzorgondersteuner Eva Delissen 
zullen hierbij aanwezig zijn om uw vragen te 
beantwoorden.

Het inloopspreekuur vindt plaats in de Goei Plak in 
Bladel en start vanaf maandag 6 september. Iedere 
eerste maandag van de maand kunt u hier terecht 
van 10u tot 12u. 

Wilt u Eva graag buiten dit inloopspreekuur spreken? 
Dat kan natuurlijk ook. U kunt haar bereiken via 
e.delissen@bladel.nl of via 0615911968.

Vernieuwing waterleidingen in Hoogeloon
In de periode van eind augustus tot en met november 
2021 vernieuwt Brabant Water de waterleidingen in 
de Landrop, Loonseweg, Breestraat en de Boslaan in 
Hoogeloon.

Wat merkt u er thuis van?
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen 
tussen 7.30 en 17.00 uur. Brabant Water zorgt ervoor 
dat u hiervan zo min mogelijk merkt. Toch is overlast 
helaas onvermijdelijk. Wanneer ze bij u in de
straat aan het werk zijn, heeft u misschien even geen 
water. U ontvangt hierover vooraf bericht per
brief of kaartje. Meestal hoeft u niet thuis te blijven 
voor deze werkzaamheden. Moeten ze wel bij
u in huis aan de leiding werken? Dan maken ze op tijd 
een afspraak.

Overlast op straat
Tijdens de werkzaamheden moet Brabant Water de 
straat openbreken. De straten en de opritten en 
parkeerplaatsen aan deze straten zijn dan tijdelijk niet 
bereikbaar. Ze herstellen het straatwerk steeds zo snel 
mogelijk.

Meer informatie
Woont u in het gebied waar de leidingen vernieuwd 
worden? Dan ontvangt u een
persoonlijke brief, met meer informatie over de 
werkzaamheden. U kunt ook kijken op 
www.brabantwater.nl/vernieuwingleidingnet. 

Gewijzigde openingstijden 
KCC
Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van 
het Klant Contact Centrum (KCC) gewijzigd. 
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.

In opdracht van de gemeente Bladel start aannemer J. 
van Uijthoven & Zn. B.V.  in de week van 30 augustus 
met het woonrijp maken van Plan Akkerstraat fase 1 in 
Hoogeloon. 
De definitieve verharding en straatverlichting worden in 
deze fase aangelegd. Bewoners die in of aan het plan 
wonen, worden geïnformeerd over de verwachte 
fasering en duur van de werkzaamheden. Ook wordt er 
een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. 

De werkzaamheden en 
omleidingsroute worden 
afgestemd met de 
wegwerkzaamheden die op 
andere plaatsen in het dorp 
plaatsvinden.
De werkzaamheden met 
betrekking tot fase 1 zijn naar 
verwachting eind februari 2022 afgerond.

Werken aan Plan Akkerstraat in Hoogeloon

Rectificatie
In de gemeenteberichten van de PC55 van 23 juli 
2021 staat dat het mobiele scheidingsstation op elke 

vierde zaterdag van de maand in Netersel staat. Dit 
klopt niet. U vindt het mobiele scheidingsstation op 
elke vierde dinsdag van de maand in Netersel. Onze 
excuses voor de verwarring. 
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 13 juli 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Onderzoek naar Energielandschap de Kempen
Deelnemen aan project ‘Energielandschap de Kempen’. 
Voor de uitvoer van fase 1 van het projectvoorstel 
wordt een bijdrage van € 7.500 gedaan uit het 
uitvoeringsbudget ‘Grootschalige opwekking’. De raad 
wordt geïnformeerd.

Addendum inkoopstrategie Wmo begeleiding
Ingestemd.

Beleidsregels schuldhulpverlening
De Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021 worden 
vastgesteld (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2021. 
De Beleidsregels Schuldhulpverlening 2016 worden 
ingestrokken (met terugwerkende kracht) per 1 juli 
2021.

Wijziging achtervangovereenkomst met 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Akkoord.

Anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie 
toeslagen
De raad wordt geïnformeerd.

Gedeeltelijke huurcompensatie lokale culturele 
organisaties Bladel
De huurkosten van Heemkunde Kring Pladella Villa, de 
Blaalse School en CV de Muggezifters voor 50% kwijt 
te schelden voor de periode 1 april 2020 tot 1 januari 
2021.

Gewijzigde beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Vastgesteld. Eerste versie wordt ingetrokken.

Aanrijtijden ambulancezorg
De raad wordt geïnformeerd.

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.

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit intrekking

Hoogeloon
•       Breestraat 25, intrekken omgevingsvergunning 

aspect milieu (opslag van LPG in een 
bovengrondse opslagtank), datum besluit: 
12-07-2021.

Melding apv/bijzondere wetten

Netersel
•       Schuttersweg 24, organiseren van 

kindervakantieweek Netersel op 30 en 31 
augustus, 1 en 2 september 2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Spieveld 5, bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit.

Hapert
•       De Tienden 3, aanleggen van een tweede inrit;
•       Hoefblad 24, plaatsen van een nieuwe 

woonwagen;
•       Smaragdweg 52, plaatsen van een entresolvloer.
  
Hoogeloon
•       De Gagelvelden ong., aanleggen van een uitrit.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Biezeveld 9, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het uitbreiden en verbouwen van een 
woning, datum besluit: 14-07-2021;

•       Heeleind 62, verleggen van een inrit, datum 
besluit: 20-07-2021;

•       Perceel tussen Rond Deel en Postelweg, aanleggen 
van 7 inritten t.b.v. de verkaveling van de 
bouwgrond, datum besluit: 14-07-2021.

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

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
14-07-2021;

•       Dalem 28A, kappen van 1 boom, datum besluit: 
14-07-2021;

•       Energieweg 2, uitbreiden van een laaddock, 
datum besluit: 19-07-2021;

•       Tongerlolaan 13, uitbreiden en verbouwen van 
een woning, datum besluit: 19-07-2021.

Hoogeloon
•       Breestraat 3A, het bouwen van een 

kinderdagverblijf, datum besluit: 16-07-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       Industrieweg 1, verbouwen en veranderen van 

het magazijn voor opslag van gevaarlijke stoffen, 
datum besluit: 20-07-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Hapert
•       Organiseren van een collecte ten behoeve van het 

Sinterklaascomité van 18 tot en met 23 oktober 
2021, 2022, 2023, 2024 en 2025, datum besluit: 
19-07-2021. 
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Donderdag 22 juli hebben de kinderen van Het Palet afscheid ge-
nomen van hun schooldirecteur, meester Gerard. Op een heel bij-
zonder pleintje is meester Gerard fl ink verwend door alle kleuters 
met bloemetjes, slingers, een liedje, een borstbeeld, een zelfpor-
tret en een lekker zacht kussentje. 

De straatartiesten van groep 3 lieten hun mooiste kunsten zien en 
de kinderen uit groep 4 lieten zien wat zij dit jaar allemaal tijdens de 
muziekles geleerd hebben. Na een korte pauze, waar genoten werd 
van een lekkernij uit het straattentje ‘Koffi  e en more’, was het tijd voor 
de gedichtenpararde van groep 5 en ook de leerlingen uit groep 7 
droegen hun steentje bij. Zij boden het ‘benkske van meester Gerard’ 

aan. Aan dit bankje hebben ze allemaal hun steentje bijgedragen en 
staat nu buiten voor zijn kantoor, zodat iedereen ervan kan genieten.

Het laatste optreden op het bijzondere pleintje kwam van groep 6 
en enkele andere leerlingen. Het podium was niet groot genoeg voor 
alle artiesten van de blazersklas en slagwerkklas. Er werd namelijk 
een groot orkest gevolgd. Zij speelden enkele liedjes. We sloten de 
ochtend af met het onthullen van de naam van het bijzondere pleintje, 
namelijk ‘Gerards pleintje! Plein van duizend-en-één-dromen.’

We hebben met z’n allen genoten van een hele fi jne ochtend.

Afscheid van meester GerardAfscheid van meester Gerard
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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.

VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio
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WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Uw totaalinstallateur: • gas • water • cv • riolering • sanitair • dak- en zinkwerk 
• warmtepompen • airco • ventilatie • elektrotechniek • zonne-energie

Ook voor

elektrotechniek!

U bent bij ISL Installatiebedrijf als particulier 
of bedrijf nu ook aan het juiste adres voor 
elektrotechniek!

Wilt u meer info of een vrijblijvende o� erte? Neem dan contact met ons op!

Sta jij stil? Wij niet!Sta jij stil? Wij niet!
Sta jij stil en wil jij groeien in de installatietechniek? 
Sta jij open voor een nieuwe uitdaging bij een ambitieus en Kempisch bedrijf? 
Solliciteer dan op één van onderstaande functies:

• Monteur zonnepanelen
• Monteur duurzame energie
• Monteur airconditioning
• Monteur installatiewerken
•  Servicemonteur cv-ketels, warmtepompen en airconditioning
• Hulpmonteurs

Staat er een functie bij waar je geen ervaring in hebt, maar wil je dat wel graag leren? Neem dan 
toch contact op. Een opleiding om deze functie te kunnen vervullen behoort tot de mogelijkheden!

ISL Installatiebedrijf is dé specialist op het gebied van duurzame energie zoals aardwarmte, 
luchtwarmtepompen, airconditioning, laadpalen en ventilatie, maar ook op het gebied van 
zonne-energie zoals zonneboilers, pv-panelen en pvt-systemen. Wij werken aan de mooiste 
projecten in en rond de Brabantse Kempen!

Wat neem jij mee:
Volop enthousiasme en een fijne persoonlijkheid. Want als het klikt, willen wij jou àlle kneepjes 
van dit mooie vak leren!

Wat bieden wij jou:
ISL Installatiebedrijf biedt jou een fijne, gezellige werkomgeving met volop mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen tot een vakidioot. Je werkt met de beste gereedschappen in nette 
bedrijfskleding. Een goed ingerichte bus met iPad is bij ons standaard! 

Ben jij echt toe aan een nieuwe uitdaging of wil je meer informatie over één van 
bovenstaande functies? Stuur dan een mail naar ron.luijten@islbladel.nl 
of bel naar 06 - 20 59 32 06. Een appje mag natuurlijk ook!

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld *

ISL Installatiebedrijf  

Ambachtsweg 3 - 5531 AC  BLADEL    

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

I www.islbladel.nl
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LIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HET
EERSTE GEZICHT

Stuur je CV en motivatiebrief naar: vacature@dehoutwinkelbladel.nl t.a.v. Anton Lemmens
óf kijk op onze website www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature

Dromenvanger
in de Maak

Duizend Poot 
met een Glimlach

Meester van 
Georganiseerde Chaos

Chef Sociaal met 
Goude Handjes

Junior werkvoorbereider (m/v)  |  38-40uur Planner montage (m/v)  |  38-40uur

Verkoop- en design medewerker (m/v) |  
38-40uur

Hulpkracht winkel (m/v)  |  0-40uur 

Helpende Held 
in het Veld

Technische
Picasso

Technisch tekenaar (m/v)  |  38-40uur

Verkoop medewerker (mv/)  |  38-40uur

LIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HET
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT

Dromenvanger

LIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HET
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHTLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HETLIEFDE OP HET
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EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT
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EERSTE GEZICHT
EERSTE GEZICHT

Dromenvanger Technische

DESIGDESIGNNERSERS
bijzonder betaalbaarbijzonder betaalbaar

VACATURE

VACATURE
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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.

Van de Brande Metaal / Techniek is een 
familiebedrijf, opgericht in 2002. Wij zijn groot 
geworden door mee te denken met onze 
klanten. Door ons brede assorti ment van 
machines en kennis is geen werk ons te gek. 
Mede dankzij de fl exibiliteit van onze mede-
werkers staan we garant voor een uitstekend 
eindresultaat. Eén van onze sterke kanten is 
productontwikkeling. Meer informati e over ons 
vind je op onze website en facebook.

Wij zijn op zoek naar een:

• Kanter/Zett er   (38 uur)
• Allround draaier (38 uur)
Wij bieden jou: - Goede primaire en secundaire voorwaarden;
  - Pretti  ge werksfeer binnen een gezonde organisati e;
  - Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en/of cursussen.

Denk jij een geschikte kandidaat te zijn voor 1 van deze functi es?
Bel of mail naar Robin van de Brande | Tel: 0497-384030
              E-mail: robin@vandebrandemetaal.nl

Lasrobot programmeur

Logistiek medewerker

Algemeen productie medewerker (met ervaring)

Lasser/Constructiebankwerker (met ervaring)

Kanter (met ervaring)

Algemeen productie medewerker

Meewerkend student (avond en zaterdag)

OPENSTAANDE VACATURES

PERSONEEL
GEVRAAGD!

WERKEN IN DE KEMPEN
BIJ EEN MODERN
METAALBEDRIJF?
DAN HEBBEN WIJ DÉ BAAN
DIE JE ZOEKT!

Kijk voor meer informatie op onze
website of neem contact op via:

+31(0) 497 - 57 55 72 |
Rowan.de.Bruyn@debruynmetaal.nl
De Waterlaat 19, 5571 MZ Bergeijk

DIRECT SOLLICITEREN?
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm
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(LEERLING) GRAFISCH OPERATOR

Vacature:

Werken bij Moeskops Gra�sch betekent werken in een snelgroeiende organisatie met ambitieuze doelstellingen. Moeskops gaat over 
ontdekken, innovatieve technieken omarmen en daarmee klanten op nieuwe ideeën brengen. Vanuit Hapert produceren we de meest 
originele PR-middelen, verpakkingen, dozen, opbergmiddelen en –mappen die je maar kunt bedenken. Voor ons productieproces zijn wij 
op zoek naar een full-time:

(leerling) Gra�sch Operator

Functieomschrijving
Moeskops Gra�sch zoekt een enthousiaste collega met technisch inzicht en a�niteit met machines. Wil jij deel uit maken van een 
productieproces? Kun jij goed samenwerken en pak jij werkzaamheden snel op? Dan hebben we bij Moeskops een leuke baan voor jou.

Functie-eisen
• Je hebt technisch inzicht, affiniteit met machines en je werkt zeer nauwkeurig.
• Je bent een doorzetter en creatief in het vinden van oplossingen.
• Aan de hand van een zelfstandige werkhouding met een pro-actieve instelling, zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk de 
              vakkennis en ervaring opbouwt.
• Je kijkt ernaar uit om in jezelf te investeren de komende jaren.
• Vanuit jezelf ben je er op gericht om goede prestaties neer te zetten en je verantwoordelijkheid te nemen.
• Je leeft de veiligheidsvoorschriften, werkinstructies en procedures goed na.

Dit ga je doen
Als (leerling) Grafisch-operator ga je diverse grafische machines in leren stellen en bedienen. Hiermee maak je halffabricaten die een 
bijdrage leveren aan één van onze mooie eindproducten. Je bent verantwoordelijk voor het constant houden van kwaliteit van de 
gemaakte producten. Daarnaast verricht je eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en zorg je voor een schone werkplek.

Bij Moeskops werken we volgens de QRM-methode. Volgens deze werkmethode word je toegewezen aan een team. Samen met de 
collega’s binnen dit team ben je er verantwoordelijk voor het werkproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit vraagt om een 
brede inzetbaarheid, waarbij je sommige werkzaamheden van collega’s over kunt nemen als dit nodig mocht zijn.

Jouw werkomgeving
Bij Moeskops Gra�sch werken ruim 70 medewerkers. Het is een familiebedrijf waar een informele sfeer heerst en waar bewuste keuzes 
gemaakt worden voor mens en milieu. Door de installatie van een kleine 3.000 zonnepanelen op het dak, met een oppervlakte van 
10.000 m2, wordt er in de fabriek CO2 neutraal gewerkt.

Ons aanbod
We bieden je een uitdagende en dynamische baan met een marktconform salaris, passend bij jouw kennis en ervaring. Naast uitstekende 
werkomstandigheden bieden we je de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen inclusief de daarbij behorende studiemogelijkheden, 
en kun je gebruik maken van collectieve voorzieningen.

Jouw reactie
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door jouw CV met motivatie te mailen naar j.schippers@moeskopsgra�sch.nl.
Wil je meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Jacqueline Schippers op telefoonnummer (0497) 78 24 18.
Meer informatie over de organisatie vind je op www.moeskopsgra�sch.nl
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Ben je doordeweeks op zoek naar flexibele uren  

of wil je juist vaste uren?

Zoek je een bijbaan waar je ná je vakantie ook  
kunt blijven werken als je wilt?

Heb je misschien een rijbewijs B?
 

Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een  
mooie schoonmaakbaan beschikbaar.

Vul op www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures  
je gegevens in en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook: tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

Vakantiekrachten m/v

Interesse in een welkomsbonus van € 150,00 netto? Voor de gehele  
zomerperiode zijn we in de Regio de Kempen op zoek naar toffe

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

 

Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen al onze gasten met  
onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon is  

een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit Groepsaccommodaties, 
Outdoor-activiteiten en Horeca voor vergaderingen en feesten.  

Wij richten ons voornamelijk op groepen, van klein tot groot.  
Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één dak aanwezig.

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken?  
We hebben de volgende vacatures:

Bediening (parttime)

Kok/keukenhulp (parttime)

Schoonmaakmedewerkers (parttime)

Outdoor-instructeurs (parttime)

Outdoor-manager (fulltime)

Kijk op onze site www.biestheuvel.nl/vacatures voor meer uitleg.
Uren zijn in overleg samen te bepalen.

Lijkt één van deze vacatures iets voor jou?  
Bel dan direct naar (0497) 591 257 of mail naar arjan@biestheuvel.nl,  
dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Hoogcasteren 25 • 5528 NP Hoogeloon • Telefoon (0497) 59 12 57 
info@biestheuvel.nl • www.biestheuvel.nl

Wij zoeken collega’s!

VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk  
tarief uw personeelsadvertentie plaatsen in de weekbladen  

PC55 - De Hint - Eyckelbergh. Voor tarieven en extra informatie neem  
vrijblijvend contact met ons op via:  

Jos Beerens T 06 145 338 79 / Rob Luijten T 0497 844 588
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www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

CoTrans BV is een professionele logistieke dienstverlener die zich specialiseert 
in 24-uurs distributie Benelux voor pallet- en lengtevrachten. Leverbetrouw-
baarheid en klantvriendelijkheid staan hierbij centraal.

Wegens uitbreiding van onze dienstverlenende activiteiten zijn wij op zoek 
naar een:

Distributiechauffeur
(rijbewijs CE)

Wij vragen:
• In bezit van Code 95
• In bezit van digitale chauffeurspas
• Flexibel, gemotiveerd en betrouwbaar
• Communicatief vaardig, servicegericht en hands-on
• Ervaring vereist

Wij bieden:
• Salaris conform CAO Beroepsgoederenvervoer
• Prettige werksfeer in een hecht team
• Vaste DAF trekker/oplegger combinatie

Heb je interesse in bovenstaande functie? 
Stuur dan je sollicitatie met CV naar info@cotrans.nl.

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Prima secundaire
  arbeidsvoorwaarden

Lemmens BV is gespecialiseerd in het totaal ontzorgen van onze klanten in de zorgsector.
Lemmens Interieurs levert interieur-maatwerk uit eigen moderne productie, 

tot in de punten verzorgt.
Lemmens Zorg afbouw pakt een totaalproject aan A tot Z incl. ontwerp, tekenwerk, slopen, 

afbouw, installaties en inrichtingen, en we werken enkel met de beste op dit gebied.

Interessant of ben je nieuwsgierig? Neem contact met ons op:
info@lemmensinterieurs.nl of bel 0497-540384 (vraag naar Rick Lemmens)

   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Prima secundaire
  arbeidsvoorwaarden

COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

ALLROUND 
INTERIEURBOUWER

Jij bent:
- Zelfstandig en kwaliteitsgericht
- Meerdere jaren ervaring
- Bereid om te reizen 
   binnen Nederland

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Aangename en 
   moderne werkomgeving
- Prima secundaire 
   arbeidsvoorwaarden

✔ 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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LEVER JIJ GRAAG 
EEN BIJDRAGE 
AAN DE AUTOMOTIVE 
INDUSTRIE?

Bij VDL TIM Hapert bewerken en assembleren

we giet- en smeedwerk en lassamenstellingen.

Zo produceren wij diverse truckonderdelen en

onderdelen voor hulpmiddelen voor intern 

transport, zoals heftrucks. 

Bij ons krijg je veel ruimte voor persoonlijke en

professionele ontwikkeling. Ben je gemotiveerd, 

denk jij in verbeteringen en is alleen de hoogste 

kwaliteit goed genoeg? Ga dan met ons de uitdaging aan!   

GA AAN DE SLAG ALS

• Assemblagemonteur (dagdienst)

• Lasser (dagdienst)

• Kwaliteitscontroleur (2 ploegen)

• Productiemedewerker (2 ploegen)

• BBL Verspaner niveau 2

• Onderhoudsmonteur

CHECK OUT WERKENBIJVDL.NL/VDL-TIM-HAPERT

KRACHT DOOR SAMENWERKING
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Varkens
fricandeau

Verse
kipfilet

Kip         
burgers

Babi          
pangang

Runder   
reepjes

Babi          Babi          Babi          Babi          

100 gram € 1,19
Kip         Kip         Kip         Babi          

100 gram € 1,09
Runder   Runder   

500 gram € 4,50

reepjesreepjes

Palingworst

Gebraden casselerrib

Palingworst
100 gram € 1,29
Palingworst

Gebraden casselerribGebraden casselerribGebraden casselerribGebraden casselerribGebraden casselerribGebraden casselerrib

Palingworst
100 gram € 1,99

Gebraden casselerribGebraden casselerribGebraden casselerrib

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 2 AUGUSTUS T/M ZATERDAG 7 AUGUSTUS

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

                                                      

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

Runder 
gehakt

HARICOTS VERTS

 De Landleven 
br�dsalade is �n 
salade met kip en 

ei. H�rlijk op 
br�d of toast.

‘T LANDLEVEN

 De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven  De Landleven 
br�dsalade is �n br�dsalade is �n br�dsalade is �n br�dsalade is �n br�dsalade is �n 
salade met kip en 

ei. H�rlijk op 
salade met kip en 

ei. H�rlijk op 
salade met kip en 

br�d of toast.
ei. H�rlijk op 
br�d of toast.
ei. H�rlijk op 

Haricots verts zijn 
h�rlijk v�lzijdig 

in de keuken.
Nu 2 pakjes 
V�R € 5.25

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 BladelHilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                          Markt 25 Bladel

kipfiletkipfiletkipfiletkipfilet
100 gram100 gram100 gram € 1,09€ 1,09€ 1,09€ 1,09

burgersburgers
4+1

GRATIS Wij he�en kant 
en klare kip in 

saus. Ze zijn er in 
m�rdere smaken.
Le�er bij de rijst!

KANT EN KLARE

‘T LANDLEVEN
br�dsalade!HARICOTS VERTS ‘T LANDLEVEN

pankl�r!

KANT EN KLARE
kipschotels!

Le�er bij de rijst!Le�er bij de rijst!
NU EXTRA V�RDELIG

NU EXTRA V�RDELIG

fricandeaufricandeaufricandeau

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

Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn Haricots verts zijn 

reepjesreepjes

100 gram € 1,69

Babi          Babi          Babi          Babi          
pangangpangangpangangpangangpangangpangang

100 gram € 1,29
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DEZE EDITIE IS DE LAATSTE UITGAVE VOOR DE ZOMERSLUITING. 

DE EERSTE UITGAVE NA DE ZOMERSLUITING IS DE EDITIE VAN 3 SEPTEMBER. 
Berichten voor plaatsing in deze editie dienen uiterlijk maandag 30 augustus 

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

Onze gemeente 
gaat de komen-
de tien jaar veel 
groener wor-
den, want er 
komen 400.000 
extra bomen bij. 

Dat is bijna 150 voetbalvelden vol met 
bomen! Met ons ambitieuze Plan ‘Bos & 
Boom’ gaan we het landschap verster-
ken, bossen vergroten, en de directe 
leefomgeving van inwoners nóg groener 
maken. Er komen meer uitloopgebieden 
rond de kernen en meer bomen langs 
wegen en in parken. 

Alle seinen op groen
“Met al deze nieuwe bomen wordt het nog 
prettiger om in onze gemeente te wonen, 
te werken en te recreëren”, aldus wethou-
der Kraaijeveld. “Maar dat is niet het enige 
voordeel. Bomen helpen ons bij klimaat-

verandering. Ze leggen CO2 vast en zor-
gen voor koelte op hete dagen. Bovendien 
werken bossen als een spons. Bij piekbui-
en nemen ze water op dat ze daarna weer 
langzaam afgeven. En niet onbelangrijk: 
ook de natuur heeft er baat bij. Een boom 
is vaak al een ecosysteem op zich.”

Samen planten
Wij gaan dit niet alleen doen. Andere over-
heden werken mee, maar we gaan ook 
particulieren stimuleren om meer bomen te 
planten. Door boompjes uit te delen, subsi-
dieregelingen te verruimen, maar ook door 
het eisen van meer herplant bij de kap van 
bomen. Voor mensen of bedrijven die zelf 
geen bomen kunnen planten maar wel een 
bijdrage willen leveren gaan we samenwer-
ken met Treesforall. Via deze stichting kun 
je doneren voor bomenaanplant in onze 
gemeente. Kijk op de website www.eersel.
nl/bosenboom als je meer wil weten.

400.000 nieuwe bomen voor onze gemeente
De energietransitie is nodig om de kli-
maatverandering te stoppen. Dat moet 
snel en kan alleen maar als we naast 
energie besparen veel meer energie 
duurzaam op gaan wekken. Iedereen 
kan daar aan bijdragen. 

Op je eigen huis en of elders. Elk dak dat 
geschikt is, zal in de toekomst voorzien zijn 
van zonnepanelen. Het helpt de energie-
transitie en betaalt zichzelf terug. Dan moet 
je wel het geld hebben om te investeren. 
Zo niet dan zijn er mogelijkheden om daar-
voor geld te lenen. De gemakkelijkste ma-
nier (geen kosten, geen gedoe) is om zon-
nepanelen te huren. Op onze website vind 
je onder EnergieServiceProducten bedrij-
ven die hiervoor aanbiedingen doen. Maar 
je dak kan ook ongeschikt of te klein zijn. 
Dan kun je meedoen met collectieve da-
ken. Hiervoor zijn in onze regio de coöpe-
raties ZonopdeKempen, Zon op Oirschot, 
KempenStroom en Zonnepark Welschap 

actief. Je kunt je aanslui-
ten bij deze coöperaties 
en meedoen met een col-
lectief dak door voor een 
aantal panelen geld in te 
leggen. Op termijn krijg 
je dit geld terug en gedu-
rende de looptijd ontvang 
je een aardig rendement. 
Maar het belangrijkste 

is natuurlijk dat je helpt duurzame ener-
gie op te wekken. In de regio worden de 
komende jaren fl ink wat grote installaties 
gebouwd. Zonneparken en windmolens. 
KempenStroom gaat inwoners en bedrijven 
in de Kempen de mogelijkheid bieden om 
mede-eigenaar van deze energieparken te 
worden. Je ondersteunt de strijd tegen de 
klimaatverandering en wordt betrokken bij 
de ontwikkeling en de exploitatie. De erva-
ring leert dat het een goede belegging van 
je geld is. 

Iedereen kan dus zonnepanelen hebben. 
Voor vragen kun je terecht bij Kempen-
Energie. Onze EnergieLoketten zijn nu met 
vakantie maar gaan zaterdag 11 septem-
ber weer open. Via energieloket@kempe-
nenergie.nl kunnen vragen altijd gesteld 
worden en dat geldt ook voor onze tele-
foon. Meld je via 06 57871160. Als we er 
niet zijn, bellen we je snel terug.

www.kempenenergie.nl

Iedereen zonnepanelen
Advies over 

energieverbruik

is natuurlijk dat je helpt duurzame ener-

NATUUR & MILIEU
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SNIEDERSLAAN 12A BLADEL  |  NIEUWSTRAAT 24 EERSEL
SHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COM

OF SHOP 1 PAAR SCHOENEN
MET 30% KORTING

GELDIG V.A. 22 JULI 2021. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 30

W
e have m

et the enem
y, and he is us.

-- W
alt K

elly

5 4 8
3 1

5 6 9
4 3 5

7 5 6
1 4 2

6 9 4
1

7 3 8

 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 10

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

2 4 2 1
1 2 9 1 7

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

3 4 8 3 4 5 7
4 7 6 3 6

2 5 5 4
7 3 8 7 1

1 4 2

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

2 7 7 5 1
8 9 5 1 2 1 8

6 7 4 6 2
7 8 5 4 4

6 4 1 3 8 7
7 9 4 5 3

1 8 3 3

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 30

C
ollecting m

ore taxes than is absolutely necessary is legalized robbery.

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

6 8
2 9 8 6
8 1
5 3 7

2 1 9
6 7 8 1 5 4

PUZZELEN

help elkaar koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

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

Cryptofilippine – Thema: De Olympische Spelen

A 1 5 9 3 10

B 7 4 4 4 8 8 11

C 2 8 8 4 1 1 8

D 6 5 1 9 3 2 9 10 11 8

E 6 1 2 4 2

F 4 7 2 4 1

G 4 9 1 1 8 9 4 4 2

H 8 1 4 8 4 4 11

I 9 8 4 4 1

J 1 5 9 3 1 4

K 4 11 4 2 8 9 2 11 6 9

L 7 10 9 11 8

M 7 4 1 5 8

N 3 8 5 9 10 8

O 6 8 9 3 4 1

P 1 5 2

Q 2 5 5 1 7 8

R 5 1 10 2 11 2

A -  Griekse delfstof waar internationaal 
strijd om geleverd wordt (9,4)

B - In Tokio rekenen ze erop (11)
C - Essentiële lichaamsdelen van 
  sporters, zoals voetbalknieën, 
  loopneuzen en zwemvoeten (12)
D - Die vormen mogen bij diverse 
  Olympische sporten niet 
  ontbreken (10,7) 
E - Beginnersfout (5,5)
F - Hier begint vals spel bij het 
  verspringen (9)
G - Is elke deelnemer aan de 
  Olympische Spelen (17)
H - Daar zitten sportieve lopers mee (14)
I - Met die zwemtechniek ga je toch 
  nog winnen (10)

J - Sportief vuurwerk (10,4)
K - Langlopend vraaggesprek in 
  Studio Sport (17)
L - Met zulke cijfers win je (10)
M - Hebben veel  wielrenners en spring- 
  en dressuurpaarden last van (8)
N - Hierbij is douchen vooraf verplicht 
  (om watervervuiling te voorkomen) (14)
O - Om dit onderdeel te winnen moet je
  volledig in balans zijn (14)
P - Bijv. 2 uur 1 minuut 39 seconden 
  (wereldrecord marathon) (7)
Q - Snelwandelparcours door de rosse
  buurt van Tokio (10)
R - In deze wedstrijd gaat het erom wie
  van voren eindigen (13)

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

De winnaar van vorige 
week is: 

Tess Roest uit Casteren

met het oplossingswoord: 
‘Volksgezondheid’

Tess heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

‘Volksgezondheid’

Tess Roest uit Casteren

met het oplossingswoord: 
‘Volksgezondheid’

De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

Tess Roest uit Casteren

met het oplossingswoord: 
‘Volksgezondheid’

De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Olympische Spelen

ZwemmenZwemmen
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Programma 60 jaar muziek in de Kempen

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. 

Zondag 15 augustus
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 15 augustus een lezing over 
koren door Rik Spooren. Livemuziek (meezingliederen/liederentafel) door zanggroep 
Multi Voices.

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

Zondag 22 augustus
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 22 augustus een lezing over 
de harmonie en fanfare  door Janus Verhoeven. Livemuziek van korps fanfare en 
harmonie of trommelaars.

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

Zondag 29 augustus
Het Streekmuseum in Eersel presenteert zondagmiddag 29 augustus een lezing over 
digitale muziek door Pieter Lepelaars, omlijst met muziek.

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

Vrijdag 3 september
Het Streekmuseum in Eersel presenteert vrijdagavond 3 september een lezing over 
jongerencentra en festivals door Ad van de Ven.   

Het museum is geopend vanaf 19.00 uur, er is gelegenheid de expositie te bekijken; 
om 20.00 uur start de lezing. 

Zondag 5 september
Backyard in de tuin van het Streekmuseum, georganiseerd door Stichting Bibber-
blues. Van 13.00 tot 21.00 uur. Met optredens van diverse bands in de boomgaard 
van het museum. Tevens de afsluiting van de tentoonstelling ‘Zestig jaar muziek in 
de Kempen’.

Het museum is geopend vanaf 13.00 uur en er is gelegenheid de expositie te bekijken.

www.achtzaligheden.nl

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

EERSEL - Op zondagmiddag  8 augustus 
wederom een presentatie van een mu-
ziekthema in het kader van genoemde 
expositie 60 jaar Muziek in de Kempen. 
Het muziekthema is ‘Muziekonderwijs 
en kinderliedjes’. De fanfares en har-
monieën stonden aan de basis van het 
muziekonderwijs aan kinderen. Later 
kregen we de muziekscholen waar alle 
muziekstromen onderwezen werden.

Op zondag 8 augustus zal vocaal ensem-
ble Triade ons meenemen in de tijd van 
onze eerste kinderliedjes op de lagere 
school. Triade is een vervolg op het vocaal 
ensemble Kwarts, waar o.a. Harrie Hen-
driks uit Duizel vele jaren deel van uitmaak-
te. Momenteel bestaat het ensemble uit 
Marie-José Castelijns, Elma Groenenberg 

en Jac Peeters, die tevens zorg draagt voor 
de begeleiding op zijn harmonium. 

Hun repertoire is heel breed. Werken van 
Bach, maar ook volksmuziek en nu op 
zondag arrangementen van de aloude 
kinderliedjes. Het Eersels volkslied alsook 
het ‘Vereke’ van Joan Jansen zal zeker 
niet ontbreken. Daarnaast zal Jac Peeters 
prachtige verhalen vertellen over zijn eigen 
muzikale leven en over het muziekonder-
wijs. Kortom, een geweldige middag voor 
iedereen.

De aanvang is om 14.00 uur en het mu-
seum met de expositie is geopend vanaf 
13.00 uur. Voor meer informatie: 

www.achtzaligheden.nl

60 jaar Muziek in de Kempen; 
optreden van vocaal ensemble Triade

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

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Winterfair in Knegsel
KNEGSEL - Op zondag 7 november, 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 inachtne-
ming van de dan geldende coronaregels. 

Voor meer informatie bel naar 06 - 81 64 73 44

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

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

De routes worden met pijlen ondersteund. 
Bovendien houden we de kosten zo laag 
mogelijk. Het inschrijfgeld bedraagt voor 4 
dagen slechts € 8,00 en voor kinderen tot 
12 jaar € 3,00. Ook is er de  mogelijkheid 
om per dag in te schrijven. Dat kost € 3,00 
per dag. Als het goed bevalt en je uiteinde-
lijk toch 3 dagen fietst, is de 4e dag gratis! 
Vooraf inschrijven kan via een link op onze 
website: www.fiets4daagse-lagemierde.nl.  
De startkaarten liggen dan voor u klaar bij 
aankomst. Natuurlijk kunt u ook nog in-
schrijven bij vertrek op de eerste dag dat 
u komt fietsen. 

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

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

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

Bezoekt u ook eens onze website: 

www.fiets4daagse-lagemierde.nl

Fiets4daagse Lage Mierde
Van 31 augustus t/m 3 september

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

IN DE KEMPEN

Wat zijn het toch 
onzekere tijden 
door corona. 
Op zaterdag 26 
juni dachten we 
dat weer (bijna)  
alles mocht 

deze zomer. Restaurants, cafés, gemeen-
schapshuizen, verenigingen startten vol 
enthousiasme weer op. We ontmoetten 
elkaar opnieuw en genoten daar met volle 
teugen van. 

Helaas liep het aantal besmettingen door 
deze ontmoetingen snel op. Vandaar dat 
we op 11 juli een pas op de plaats hebben 
moeten maken. Dit is een bittere pil voor 
veel ondernemers en bezoekers. Laten we 
hopen dat het bij deze aanscherpingen 
blijft en we dat we het virus weer onder 
controle krijgen.
 
Als je mij ruim een jaar geleden had ver-
teld wat er ons vanwege corona allemaal 
te wachten stond, dan had ik je voor gek 
verklaard. Strenge regels voor het aantal 
bezoekers thuis, kinderen die wéér maan-
denlang niet naar school mogen, jeugd die 
niet op stap mag, ouderen die zich nood-
gedwongen afzonderen, winkels en horeca  
dicht en dan als klap op de vuurpijl de 
avondklok. Heel bizar om dit allemaal mee 
te maken.
 
Nu we weer meer mogen heb je de neiging 
om snel te vergeten hoe heftig het afgelo-
pen jaar voor iedereen was. Denk aan het 
personeel in de zorg, de winkeliers en de 
horeca; maar ook aan de ouderen, de jeugd 
en zeker aan iedereen die iemand kwijt is 
geraakt door corona.

We hebben met z’n allen zin in de zomer. Je 
proeft de uitgelaten sfeer op de terrassen, 
je hoort in de supermarkten mensen voor-
zichtig vertellen over vakantieplannen. We 
komen elkaar weer tegen onder fijne om-
standigheden. Ik zou zeggen: geniet ervan! 
Maar let alsjeblieft goed op, want dit afge-
lopen jaar wil ik niet nog een keer meema-
ken. Niemand denk ik.
 
Wim Wouters
Burgemeester gemeente Eersel

Zin in de zomer



35 30 juli 2021 LOKAAL

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Vanaf eind juli staat het mobiele onder-
zoekscentrum voor het Bevolkingson-
derzoek borstkanker in Vessem. Vanwe-
ge de uitbraak van het coronavirus was 
het bevolkingsonderzoek borstkanker 
tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn er ver-
schillende maatregelen genomen om 
weer veilig te kunnen screenen binnen 
de COVID-richtlijnen.

Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkan-
ker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. 
Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en 
met 75 jaar een uitnodiging voor het be-
volkingsonderzoek borstkanker. Dankzij 
dit gratis bevolkingsonderzoek overlijden 
jaarlijks tussen de 850 en 1.075 vrouwen 
minder aan borstkanker.

Normaal gesproken nodigen we vrouwen 
elke twee jaar uit voor dit onderzoek. Dit 
lukt nu niet door een tekort aan personeel 
en het coronavirus. Daarom is besloten de 
periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk 
te verlengen naar maximaal 3 jaar. Het later 
uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de 
COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we 

voldoende nieuwe medewerkers hebben 
opgeleid, verstuurt Bevolkingsonderzoek 
Zuid de uitnodiging weer iedere twee jaar.

Tijdens de vorige ronde was de opkomst 
in Vessem 84,6%. Dat betekent dat er 934 
vrouwen uit de doelgroep hebben deelgeno-
men aan het onderzoek. Hiervan zijn 27 vrou-
wen doorverwezen voor nader onderzoek.

Vrouwen uit Vessem en een gedeelte van 
Veldhoven, die wonen in postcodegebied 
5505 JA-JT, 5506 LA, 5507 LE, 5507 NV, 
5507 PR-PR, 5511, 5512 en 5513 krijgen 
deze ronde een uitnodiging. Het onder-
zoekscentrum staat van eind juli tot en met 
eind augustus op het evenemententerrein, 
hoek Jan Smuldersstraat-Servatiusstraat 
in Vessem.

Wil je meer weten, bel dan op werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur: 088-0001330 of 
kijk op 

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker Vessem

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

*Vraag naar de voorwaarden. 

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

Bladel
Gindrapassage 15

Wij slaan de handen ineen 
voor mantelzorgers

HAPERT - Op initiatief van Stichting 
Steunpunt de Kloostertuin is er een 
samenwerking ontstaan tussen Carol 
Iding namens De Kloostertuin, Lonneke 
Konings namens Zorgboerderij Hapert, 
Marjo Leijten en mantelzorgondersteuner 
Eva Delissen van de gemeente Bladel.

Zij slaan de handen ineen om voor u als 
mantelzorger een plek te creëren waar u te-
recht kunt met uw vragen en geïnformeerd 
wordt over alle ins en outs rondom man-
telzorg. Zorgen voor een naaste is voor de 
meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen 
krijgt vroeg of laat te maken met mantel-
zorg en mensen doen dit uit liefde voor 
elkaar. Maar wat verstaan we onder man-
telzorg en wat niet?

U haalt dagelijks boodschappen voor een 
invalide buurman, verzorgt uw zieke part-
ner of helpt uw moeder in het huishouden. 
Waar houdt ‘af en toe helpen’ op en waar 
begint zorgen? Misschien heeft u wel eens 
gehoord van mantelzorg en weet u niet ze-
ker of dat is wat u doet. Offi  cieel spreken 
we van mantelzorg wanneer u minimaal 
8 uur per week of langer dan 3 maanden 
zorg verleent. Mantelzorg gaat verder dan 
de gebruikelijke hulp.

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk, u zorgt 
voor iemand omdat u een relatie heeft met 
de zorgbehoevende. Mantelzorg wordt ook 
wel informele zorg genoemd. Dit betekent 
dat u geen professionele zorg biedt en 
daarom krijgt u er niet voor betaald. 

Woont uw zus in een verpleegtehuis en 
gaat u iedere week langs? Of krijgt uw 
vader begeleiding thuis, maar regelt u 
de fi nanciële zaken? Ook dan bent u 
mantelzorger. Dé mantelzorger bestaat 
niet. Er zijn jonge mantelzorgers, man-
telzorgers met een migratieachtergrond, 
mantelzorgers van mensen met dementie, 
NAH of werkende mantelzorgers. Iedere 
mantelzorger heeft een andere behoefte 
en toch is er ook overlap. Behoefte aan 
contact met elkaar en informatie over de 
juiste hulpverlening.

In de praktijk merken we dat er veel 
mantelzorgers zijn die vragen hebben, 
maar niet altijd weten waar ze terecht 
kunnen. Hoe voorkomt u dat u overbelast 
raakt? Of zou u eens inzicht willen krijgen 
in alle taken die u op u neemt? Waar kan 
uw naaste terecht voor goede zorg zodat 
u zelf ontzorgt wordt? Waar heeft u recht 
op als mantelzorger en hoe regelt u dit 
vervolgens?

Over de exacte invulling van deze terug-
komende bijeenkomst wordt nog volop met 
elkaar over nagedacht. Middels deze weg 
houden we u graag op de hoogte. Mocht u 
als mantelzorger ideeën hebben dan kunt u 
deze mailen naar e.delissen@bladel.nl
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========================
Van Hees Timmerbedrijf

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?

Meeltjes

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.

Uitverkoop dameskleding
Bij Anna-Moon Secondhand Store, 
Nieuwstraat 6A, Hapert. Vanaf nu alles 
50% korting. Open: woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur.

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

Sthil HS45 benzine-heggenschaar, bladlengte 
65 cm, moet nagekeken worden. € 75,-.
Tel. 06-83918582.

Eikenhouten tafel, 210 x 90. € 50,-.
Tel. 06-12980335.

Douchecabine, hoekinstap, 80 x 80 cm.
Tel. 0497-384522.

TomTom, z.g.a.n. € 50,-. Tel. 0497-642787.

20 pakjes hooi, onkruidvrij, € 4,- per stuk.
Tel. 06-51560167.

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.

Zilverkleurige (kleur 221), horizontale jalouzie 
van Gamma, met 16 mm brede lamellen. 
220 cm (b) x 180 cm (l). Nieuw in verpakking, 
winkelprijs € 100,- nu € 35,-. 
Mail: fremko@gmail.com

Ventilator, 380 volt, 85 cm doorsnee.
Tel. 0497-681640.

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

2 Brooks zadels, leder, € 45,-. Selle Royal 
Freccia € 10,-. 2 set trappers à € 5,-. Xtreme 
montagestandaard € 25,-. Nolan scooterhelm 
€ 15,-. Giro fietshelm € 10,-. Bagagedragers 
€ 7,50 en € 10,-. Jezus prent in koren € 4,-.
Tel. 0497-384961.  

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

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

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

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

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor jong 
gezin in Bladel. Liefst elke week 3 à 4 uur, dag 
in overleg. Tel. 06-31637617.

Student ICT gezocht
Bedrijf in Eersel zoekt student ICT voor div. 
computerwerkzaamheden/reparaties/uitleg. Op 
zaterdag en evt. avond, werktijden en uren in 
overleg. Met rijbewijs B, technisch inzicht en 
handig met computer/internet. Info en reacties 
via: verkoopeersel@gmail.com

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.

GEVONDEN: Kinderjasje bij bushalte in 
Duizel. Als je weet hoe het eruit ziet, dan kan 
je het komen halen. Tel. 0497-382167. 

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

TE HUUR AANGEBODEN: Caravanstalling.
Voor info: 06-51560167 (na 18.00 uur).

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: 10 kg bierdopjes. 
Tel. 013-5091275.

GRATIS AF TE HALEN: Stookhout/afvalhout, 
± 3 m3. Tel. 06-17003222.

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

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

Oud ijzer gevraagd
Koper, lood, RVS e.d. Zonnebank, 
wasmachine, accu, bijna alles met stekker. 
Geen vries/koel en dikke tv’s. Info: 
06-33373793 Oudijzerophalen.jouwweb.nl

GEVRAAGD: Lichtgewicht, carbon rollator.
Tel. 06-34621294.

TE HUUR GEVRAAGD: Bedrijfsruimte/ 
hobbyruimte met kantoortje in de omgeving 
van Reusel/Bladel. Tel. 06-52663865.

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

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

Dinsdag:    07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 
Woensdag:  07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

Donderdag:  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t kwetternest (d’n Overkant) 
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
 13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

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

Deze openingstijden van de Kloostertuin gelden voor de maand augustus.

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

2 AUGUSTUS

T/M

VRIJDAG 

3 SEPTEMBER

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Vele fi jne herinneringen
verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Na een leven dat gekenmerkt werd 
door eenvoud, hartelijkheid, 

bezorgdheid en liefde 
is van ons heengegaan mijn 

lieve man, ons pap en trotse opa

Harrie Spooren

echtgenoot van

Henny Spooren-Overkamp

Harrie overleed in de leeftijd van 82 jaar.
     
 Henny
     
 Harold en Nicole
  Ilse en Luuk
  Ralf

Hartelijk dank voor alle steun en medeleven bij het afscheid van Harrie, 
ons pap en opa. Speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de 
Floriaan in Bladel.

Bladel, 10 juli 2021
Correspondentieadres: Beukenbos 10, 5531 MR Bladel

Het afscheid heeft op vrijdag 16 juli plaatsgevonden.

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

Zondag 1 augustus: 10.00 uur. Mevr. Berthilde van der Zwaag uit Eindhoven
Zondag 8 augustus: 10.00 uur. TV-dienst in de Dissel. 
                                                   Immanuëlkerk, ds Kina Tigelaar
Zondag 15 augustus: 10.00 uur. Ds Marie-Jantien Kreeft
                                                    Viering H.A.
Zondag 22 augustus: 10.00 uur. Voorganger nog niet bekend
Zondag 29 augustus: 10.00 uur. Ds Ton van Brussel uit Grave
Zondag 5 september: 10.00 uur. Ds Ton van Andel 
                                                     uit Valkenswaard

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

INFORMATIEF

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

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

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

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

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

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

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

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

Help je mee? 
KWF zoekt collectanten in Hapert
Collecteweek 5 t/m 11 september
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Petrusklepel
De glas-in-loodramen aan de westzijde van 
de kerk in Bladel worden momenteel opge-
knapt. De parochie krijgt daarvoor subsidie. 
De werkers houden er keurig rekening mee 
dat wij ’s morgens om 08.30 uur de Mis vie-
ren. Dan gaat de radio uit en horen we niets 
meer. In Hapert zien we dat het profi el van 
de gebedsruimte in de MFA gestalte krijgt. 
We zullen een kratje bier brengen naar de 
bouwers als het dak dicht is. Dan mag er 
eigenlijk ook een vlag in de nok. Een paus-
vlag lijkt me wel leuk. In Casteren komt er 
binnenkort toneelnieuws dat een histo-
rische link heeft met de kerk. In Netersel 
zijn er gesprekken over wat er ná de laatste 
reguliere viering, rond Kerstmis, nog aan-
geboden wordt aan geloofsbeleving. Voor 
Hoogeloon is er overleg met de gemeente 
over de aankleding van het grasveld naast 
de kerk. Maar eerst is er vakantie. Ik wil 
deze keer de leden van het kerkbestuur en 
de pastoraatsgroep hartelijk danken voor 
hun inzet dit jaar. Het gaat goed, maar we 
kunnen zeker nog hulp gebruiken. Tot slot:  
kijk even op de website van de parochie. 
Daar staat een leuk introductiefi lmpje op. 
Ik wens u een fi jne vakantie toe!

Pastoor Schilder 

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

Maandag 2 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 3 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Toos en Tom van der Heijden-Tops 
  (vw. sterfdag)

Woensdag 4 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 5 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt, 
                 Eucharistieviering
- Uit dankbaarheid vw. huwelijksjubileum

Vrijdag 6 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond 
Zaterdag 7 augustus

17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 

19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

19e Zondag door het Jaar 
Zondag 8 augustus
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie
- Gerrit Meijer
- Overleden ouders Vosters-Bax 
  en familieleden

Bladel zondag:
- Frans Maandonks en overl. familieleden
- Overleden ouders Vosters-Bax 
  en familieleden

Casteren:
- Ter ere van de H. maagd Maria

Hapert:
- Overleden families Geeven en Bierens (f)
- Frans Bierens en Mien Roothans (f)
- Familie Sterke-van Wetten
- Toos Sleddens-Luyten en 
  overleden familieleden

Hoogeloon:
- Leo van den Borne en 
  Maria van Gisbergen (f)
- Wout Lemmens

Netersel:
- Petrus Josephus van den Hout, 
  zijn echtgenote, kinderen 
  en kleinkinderen
- Wim en Koos van der Heijden-Michielse 
  en overleden familieleden 
  (nms. kinderen en kleinkinderen)

Maandag 9 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 10 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 11 augustus
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 2

Donderdag 12 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 13 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond 
Zaterdag 14 augustus

17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

Hoogfeest van 
Maria ten Hemelopneming
Zondag 15 augustus
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus 
                 (openluchtmis)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (met St. Jorisgilde)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Ter ere van de H. maagd Maria

Bladel zondag:
- Overleden leden van St. Jorisgilde
- Geu Meulenbroeks

Casteren:
- Ter ere van de H. maagd Maria

Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)

Hoogeloon:
- Miet van de Vondevoort-Timmermans 
  (mdgt)
- Petra Bullens-Hendriks (mdgt)
- An en Wim Spooren-Mollen en
  hun dochter Tonnie

Netersel:
- Ter ere van de H. maagd Maria

Maandag 16 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst 

Dinsdag 17 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst

Woensdag 18 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 19 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 20 augustus
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Gebedsdienst 

Vooravond 
Zaterdag 21 augustus

17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsviering

21e Zondag door het Jaar 
Zondag 22 augustus
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Cor Adriaans

Bladel zondag:
- Wil van Hoof

Casteren:
- Sjan en Drieka 
  Castelijns-Schippers
- Wim Schippers en 
  Nelly Schippers-van der Linden

Hapert:
- Familie Driessen

Hoogeloon:
- Rika Rademakers (f)

Netersel:
- Voor de bisschop, 
  om wijsheid en kracht

Maandag 23 augustus
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistie

Dinsdag 24 augustus
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistie

Woensdag 25 augustus
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistie
09.15 uur: Casteren Kerk, 
                 Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 26 augustus
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistie
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsviering

Vrijdag 27 augustus
08.30 uur: Bladel, Kerk, Eucharistie

Vooravond 
Zaterdag 28 augustus

17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk HH. Antonius 
                 en Brigida  

22e Zondag door het Jaar 
Zondag 29 augustus
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

INFORMATIEF

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl
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Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Maandag 2 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 3 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Will Basemans

Woensdag 4 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie 

Donderdag 5 augustus
18.30-19.00 u. Uitstelling v.h. Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 6 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie
19e Zondag door het Jaar
Zaterdag 7 augustus
17.30 uur: Eucharistieviering
- Martha Meurs-Goossens
- Peer Kerkhofs en Dora Kerkhofs-van Gompel

Zondag 8 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Theo Verleg en Lies Verleg-van den Borne
- Jaargetijde Miet van den Borne-Peijs
- Jan Jansen
- Janus Maas, Marie Maas-Jacobs, zoon Bert
- Truus van Deursen-van Herk
- Lies Verhagen-de Kort
- Toon de Laat en Sjaan de Laat-van Gestel

Maandag 9 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 10 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 11 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 12 augustus
18.30-19.00 u. Uitstelling v.h. Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 13 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie
20e Zondag door het Jaar
Zaterdag 14 augustus 
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peter van Loon

Zondag 15 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Piet Pluijms
- Frie van Herk en Lien van Herk-
  Heesterbeek en alle overl. familieleden
- Wim Michiels

Maandag 16 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 17 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Wout Dirkx            - Harrie van Gompel

Woensdag 18 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 19 augustus
18.30-19.00 u. Uitstelling v.h. Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Maria Gevers-Lemmens 
- Martien van Limpt
- Truus van Deursen-van Herk

Vrijdag 20 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering d’n Aachterum
- Wim Michiels (nms. KBO Reusel)
21e Zondag door het Jaar
Zaterdag 21 augustus
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 22 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Verspaandonk
- Miet van de Voort-Meulenbroeks 
  en Nol van de Voort

Maandag 23 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 24 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Henk Lemmens

Woensdag 25 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 26 augustus
18.30-19.00 u. Uitstelling v.h. Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 27 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie
22e Zondag door het Jaar
Zaterdag 28 augustus
17.30 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters
- Miet van de Borne-Peijs   - Wim Michiels

Zondag 29 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Lies van Gool-van Gompel

Maandag 30 augustus
19.00 uur: geen Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Dinsdag 31 augustus
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 1 september
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 2 september
18.30 -19.00 u. Uitstelling v.h. Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 3 september
19.00 uur: Eucharistieviering d’n Aachterum
- Gust Roest en Miet Roest-van Limpt

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzetten.
-  In week 31-32-33 is er alleen op maandag, 

dinsdag en vrijdag, 10.00-12.00 uur, iemand 
aanwezig op het secretariaat i.v.m. vakantie.

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Margriet Hoskens en familie
- Gijs Dijkmans

Bladel zondag:
- Cor Adriaans
- Anna Aarts-Soontiëns en zoon Jan

Casteren:
- Jan en Joke Castelijns-Groenen (f)

Hapert:
- Om zegen over de bouw van de kapel 
  in de MFA

Hoogeloon:
- Frans en Johanna Lemmens-Lepelaars 
  en overleden familieleden

Netersel:
- Overleden familie Balzar 
  en nabestaanden

Maandag 30 augustus
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 31 augustus
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 1 september
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk  Aanbidding

Donderdag 2 september
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Eucharistieviering

Vrijdag 3 september
08.30 uur: Bladel, Kerk 
14.00 uur: Huwelijk Rik Rijnen en 
                 Desirée van Bakel

Vooravond 
Zaterdag 4 september
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  

23e Zondag door het Jaar 
Zondag 5 september
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref
14.30 uur: Netersel Kerk,
                 Doop Noa Baselmans

Misintenties
Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie
Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Emma Faes en Henri Lens
  en hun dochter Louisa van Rooij
- Overleden familieleden Schenning-Veron

Casteren:
- Overleden familie Castelijns-de Kinderen (f)

Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)

Hoogeloon:
- Voor de zielen in het Vagevuur

Netersel:
- Voor de gezinnen in de parochie

Mededeling:
-  De kerkpagina’s van de PC55 zijn 

bewaarpagina’s, vanwege de vakantie. 
In die tijd zijn de kerkberichten wel te 
volgen via de website van onze parochie.

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

Voor een persoonlijk afscheid,
ook als u elders verzekerd bent.
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Scan de QR code voor meer informatie en alle vacatures! 

Wij zoeken teamspelers 
die ons nóg succesvoller maken.
Vacatures voor ieder opleidingsniveau van VMBO en 
MBO-niveau 2 tot WO op werkenbijwilvo.nl

WILVO | Melkweg 1 | 5571 SM Bergeijk | +31 (0)497 78 33 33 | info@wilvo.nl | www.wilvo.nl

Lasser / constructiebankwerker
38 uur | MBO niveau 2

CNC zetter / kantbank operator
38 uur | MBO niveau 2

Puntlasser
38 uur | MBO niveau 2

Technisch inkoper
38 uur | HBO niveau

Laser operator
38 uur | MBO niveau 3

Montagemedewerker
38 uur | MBO niveau 2

Logistiek order manager
38 uur | HBO niveau

Manufacturing engineer 
38 uur |  HBO niveau

Zoals het een topclub betaamt hebben we onze teamspelers veel te bieden. 
Denk aan de beste trainingen en cursussen en groeimogelijkheden, maar ook 
aan ons gratis Fit Factory fitnessprogramma voor medewerkers van WILVO. 
Zo blijft iedereen fit en vitaal! 

WILVO x GFM
Sinds september 2020 is GFM part of 
WILVO. GFM is een absolute topspe-
ler op het gebied van CNC verspanen 
en belangrijke toeleverancier voor 
grote OEM’ers in binnen- en buiten-
land. Zij zijn daarbij gespecialiseerd 
in specifieke machineonderdelen tot 
‘schoendoos’ formaat. Net als WILVO 
is GFM gevestigd in Bergeijk. Er wordt 
gewerkt vanuit een hypermoderne 
productiefaciliteit met indrukwek-
kend machinepark. 

Meer over GFM én openstaande 
vacatures op the-best-part.nl

   werkenbijwilvo.nl
Ook HR-kanjer gezocht!

      


