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Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Dit is het verhaal van Ludfi ne van 
Gestel-Masara. Zij werd geboren in Kenia 
en woonde daar tot zeven jaar geleden, 
toen kwam ze voor de liefde naar Reusel. 
Haar verhaal laat zien dat door hard wer-
ken, veel inspanning en doorzetten je alles 
kunt worden wat je wilt. Een inspirerende 
vrouw met een bijzonder verhaal.

Vakantieliefde
Ludfi ne leerde haar man Bjorn van Gestel 
kennen tijdens een vakantie. “Wij zijn het be-
wijs dat een vakantieliefde echt en blijvend 
kan zijn”, vertelt ze met een lach. “Ik woonde 
en studeerde Business Management in 

Kenia. Die opleiding heb ik trouwens ook 
afgemaakt. Ik leerde Bjorn kennen en bijna 
tien jaar geleden zijn we getrouwd in Kenia. 
Het was niet mogelijk om direct een visum 
te krijgen en met mijn man mee naar Neder-
land te gaan, daarvoor moest ik eerst een 
soort inburgering doen, vooral gericht op 
taal. Ik heb heel erg hard mijn best gedaan 
om het Nederlands onder de knie te krijgen; 
Nederlands is een moeilijke taal, vooral de 
uitdrukkingen. Die gebruik ik nog wel eens 
verkeerd maar ik vind het fi jn als iemand me 
feedback geeft en me verbetert.” 

Inburgeren
In negen maanden heeft Ludfi ne de cursus 
Nederlands als tweede taal gevolgd en 

aansluitend het examen gedaan, waarvoor 
ze meteen slaagde. In oktober 2014 kwam 
ze naar Nederland en volgde ze nog een 
cursus Nederlands als tweede taal. Met 
dat diploma op zak kon ze een opleiding in 
Nederland volgen. “Ik weet hoe belangrijk 
communicatie is; als je geen contact kunt 
maken met anderen, kun je ook geen on-
derdeel van de samenwerking worden. Met 
mijn man en mijn schoonmoeder kon ik nog 
in het Engels praten maar mijn schoonvader 
spreekt dat niet. Ik móest dus wel. Op een 
bepaald moment heeft mijn man ook ge-
zegd dat hij geen Engels meer met mij zou 
praten. Dat heeft me ontzettend geholpen 

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  
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Het gebouw met de 
groene luifels
Ludfi ne van Gestel-Masara bewijst dat 
je door hard te werken álles kunt bereiken
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In juli van dit jaar rondde Ludfi ne haar laatste examen af en kreeg ze haar diploma. 
“Ik zeg met trots dat ik in het gebouw met de groene luifels werk”, lacht ze. Ze vindt 
alles aan haar werk leuk. “Ik hou er vooral van om met de cliënten te praten, daar 
máák ik tijd voor.”

Nieuwe expositie 
LandArt Brabant 7 Wat ik niet nodig 

heb, is voor een 
ander

9 Brabbelepoepsie.
Jan Lavrijsen 
brengt een boek uit

13
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de Amerikaanse 
president 

Abraham Lincoln ook 
worstelkampioen was? 
Van de 300 wedstrijden 
schijnt hij er maar 
1 verloren te hebben. 
Hij was 1,93 meter lang 
en had lange armen en een 
behoorlijke spierkracht. 
De perfecte bouw voor een 
worstelaar in die tijd.

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

4,⁴⁹
5,99

actieHebe Addenda

Diverse soorten
Potmaat: 13 cm

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

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
03-09 tm 09-09-21

Laatste week van de SUMMERSALE

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Elho Pot ‘Fuente’
Diverse kleuren
Keuze uit: 30, 38 of

47 cm

Cyclamen
Diverse kleuren
2,79 per stuk

✂ PLUK - DE - DAG ✂
In de zomermaanden is het de tijd 
om bloemen uit je tuin te plukken, 

zo geniet je nog meer van je
tuin. Een paar bloemen in kleine 

vaasjes hebben al een groots 
effect! Knip ze bij voorkeur ’s

morgens vroeg, dan blijven ze het 
langst mooi. Pluk jij wel eens 

bloemen uit je eigen tuin?

30%
korting

nu

korting

actie

6,⁰⁰
3 voor

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 volgens 
de dan geldende coronaregels. De 
entree is gratis.

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

Voor meer informatie bel naar
06 - 81 64 73 44

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

BLADEL - Een bijzonder mijlpaal voor 
de Bladelse Jan van Ham, op 2 augus-
tus vierde hij zijn 50-jarig dienstjubileum 
bij Delpharm Bladel. Op 2 augustus 1971 
trad Jan van Ham op 16-jarige leeftijd in 
dienst bij het farmaceutische productie-
bedrijf in Bladel, wat destijds in handen 
was van Therapeuticon-Mepros. 

Het bedrijf heeft door de jaren heen ver-
schillende eigenaren gehad. Zo heeft Nico-
las Kiwi het bedrijf overgenomen van The-
rapeuticon-Mepros en is dit daarna weer 
doorverkocht aan de Zwitserse Roche. In 
1999 heeft het Griekse familiebedrijf Famar 
het overgenomen. Sinds november 2019 is 
Famar Nederland B.V. doorverkocht aan de 
Franse Delpharm Group. De business van 
het Bladelse productiebedrijf heeft altijd ge-
legen in de vloeistofachtige farmaceutische 

producten. Van oudsher produceert het al 
hoestsiropen en vloeibare pijnstilling en he-
dendaags rollen er onder andere keel- en 
neussprays van de lijnen in Bladel.

Dan realiseer je je ineens dat je al 50 jaar 
voor een en hetzelfde bedrijf werkzaam 
bent. Reden genoeg voor een feestje en om 
eens extra in het zonnetje gezet te worden. 
Temeer ook omdat Jan deze maand dan 
eindelijk van zijn welverdiende pensioen kan 
gaan genieten. Dus dubbel feest! Hoewel 
Jan niet graag op de voorgrond treedt, vin-
den wij als bedrijf dat we dit bijzondere jubi-
leum niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. 
We waarderen de jarenlange inzet van Jan 
op allerlei vlakken binnen de organisatie en 
in de diverse (m.n. technische) functies die 
Jan heeft uitgevoerd. Daarnaast is Jan ook 
altijd erg betrokken geweest bij nevenactivi-
teiten in de organisatie. Zo heeft hij in diver-
se commissies gezeten en is hij al jarenlang 
lid van de Ondernemingsraad. Op de vraag 
wat Jan gaat doen als hij deze maand met 
pensioen gaat, is een fase die Jan nog moet 
gaan ontdekken. Maar wij weten zeker dat 
hij op een positieve manier invulling gaat 
geven aan zijn vrije tijd, stilzitten is niet aan 
hem besteed. Jan is een familiemens en 
heeft inmiddels ook al kleinkinderen, dus 
daar zal vast wel wat vrije tijd naartoe gaan. 

Wij willen onze bewondering en waardering 
uitspreken voor Jan en zijn toegevoegde 
waarde aan het bedrijf en dat al 50 jaar 
lang! Hulde aan Jan met dit unieke jubi-
leum en wij wensen hem heel veel geluk, 
gezondheid en succes toe in zijn verdere 
leven. Van harte Jan, namens alle collega’s 
en de directie van Delpharm!

50-jarig jubileum Jan van Ham 
bij Delpharm Bladel

HAPERT - Helaas 
zijn wij genood-
zaakt om de Boe-
renmert, welke 
stond gepland op 
zondag 19 sep-
tember, te annu-
leren. Het jaar-
lijkse evenement 
in het dorpscen-
trum van Hapert 

op de derde zondag van september 
wordt al vele jaren gekenmerkt door 
haar ongedwongen sfeer. 

De Brabantse gezelligheid en gemoedelijk-
heid hebben ervoor gezorgd dat de Boe-
renmert tot ver buiten de regio bekend-
heid geniet. De huidige omstandigheden 
en daarbij behorende randvoorwaarden 
en beperkingen laten, naar onze mening, 

de organisatie van de Boerenmert op haar 
kenmerkende wijze momenteel helaas niet 
toe. Bovendien willen we de veiligheid en 
gezondheid van onze deelnemers, vrijwilli-
gers, bezoekers en inwoners niet onnodig 
in gevaar brengen. 

Opgeteld vormt dit alles een te grote be-
lemmering om het evenement dit jaar op 
een verantwoorde en succesvolle manier te 
organiseren. Een besluit is, gezien de om-
vangrijke voorbereidingen, ook niet langer 
uit te stellen. We schuiven onze intensieve 
voorbereidingen dan ook noodzakelijker-
wijs door en richten ons op Boerenmert 
2022. Want de 40e jubileumeditie van ons 
mooie evenement zal er komen! We gaan 
er van uit dat deze zal gaan plaatsvinden 
op zondag 18 september 2022.

Stichting Boerenmert Hapert

Ook dit jaar geen Boerenmert in Hapert

EERSEL - Datum: donderdag 9 septem-
ber. Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 
in Eersel. Aanvang: 19.30 uur, zaal open 
om 19.00 uur. Toegang is gratis, evenals 
koffi  e en thee.

Vanwege het coronavirus lag het Alzheimer 
Café de afgelopen maanden fysiek stil. 

Vanaf september kunnen mensen met de-
mentie, hun mantelzorgers en andere ge-
interesseerden elkaar weer ontmoeten op 
locatie De Eikenburg in Eersel. Dit Alzhei-
mer Café staat in het teken van ontmoeten. 
We organiseren het Alzheimer Café volgens 
de richtlijnen van het RIVM. Er is voldoende 
ruimte om afstand van elkaar te houden. 

We gaan deze avond vooral met elkaar in 
gesprek. Gewoon om te horen hoe het met 
iedereen gaat en hoe men deze periode 
beleefd heeft. De avond wordt opgeluisterd 
met live muziek. Birgit Bolte zal met haar 
muzikale talent zorgen voor een mooie 
avond. U bent van harte welkom! Vanwege 
het coronavirus werkt het Alzheimer Café 
voorlopig met aanmelden. 

U kunt zich aanmelden via: alzheimercafe-
dekempen@gmail.com of 06-58783403.

Herstart Alzheimer Café De Kempen
Birgit Bolte
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om alles nog sneller onder de knie te krij-
gen.”

Opleiding
Stilzitten past niet bij Ludfi ne en zo kwam 
ze al snel na haar verhuizing naar Neder-
land bij Landal Het Vennenbos terecht. “Ik 
begon in de spoelkeuken en mocht later 
naar de keuken en in de bediening. Ik had 
al best snel door dat de horeca niet bij mij 
paste en dus wilde ik iets anders. Op een 
gegeven moment reed ik met Bjorn langs 
Bladel en vroeg ik wat allemaal gebeurde 
in het gebouw met groene luifels. Hij heeft 
het mij uitgelegd en heb ik tegen hem ge-
zegd dat als ik Nederlandse taal goed kan 
beheersen zal ik daar gaan werken. Ik ben 
gaan uitzoeken hoe ik daar een baan zou 
kunnen krijgen. Ik ben naar de open dag 
van het SUMMA College gegaan om te 
kijken wat ik allemaal nodig had voor de 
opleiding verzorgende 3IG. In PC55 zag ik 
dat Oktober vacatures had. Ik mocht, na 
een toelatingsexamen, beginnen met de 
BBL-opleiding. Vier dagen werken en één 
dag naar school. Meteen vanaf de eerste 
werkdag vond ik het geweldig. De oplei-
ding duurt drieënhalf jaar maar ik heb ‘m 
in drie jaar afgerond. O ja, en ondertussen 
hadden we ook nog een kindje – Dylan – 
gekregen.”

Trots
In juli van dit jaar rondde Ludfi ne haar 
laatste examen af en kreeg ze haar diplo-
ma. “Ik zeg met trots dat ik in het gebouw 
met de groene luifels werk”, lacht ze. Ze 
vindt alles aan haar werk leuk. “Ik hou er 
vooral van om met de cliënten te praten, 
daar máák ik tijd voor. Sommige bewoners 
hadden in het begin wat moeite met mijn 
naam maar het contact is altijd goed. We 
vertellen elkaar over elkaars leven; ik ben 
in hen geïnteresseerd en zij in mij. In Kenia 

werkte ik bij weeskinderen. Voor mij is het 
heel belangrijk om iets te doen voor de ge-
meenschap waarin je woont en werkt. Dat 
kan hier door mijn werk met ouderen.”

Goud
Natuurlijk mist ze Kenia. “Ik ging elk jaar te-
rug om mijn familie te zien maar door coro-
na kan dat nu niet”, zegt ze met spijt in haar 
stem. “Volgend jaar willen we gaan maar 
dat doen we alleen als het veilig kan.” De 
verschillen tussen Kenia en Nederland zijn 
niet te beschrijven, zo groot. Mijn schoon-
vader opende me wat dat betreft de ogen. 
Hij heeft Kenia bezocht en was verbaast dat 
de kinderen daar zo blij zijn met het kleinste 
dingetje. En dat is ook zo: als je niets hebt, 
is alles een cadeau.” Over haar schoonou-
ders Cor en Annie van Gestel wil ze nog iets 
kwijt: “Ik weet niet hoe ik het in Nederland 
gered zou hebben zonder hun. Ze staan ál-
tijd voor me klaar. Brachten me weg als ik 
moest werken, pasten op Dylan en hielpen 
met het huishouden als ik moest studeren. 
Voor mij zijn ze meer dan goud waard.”

Met hard werken kun je alles bereiken
Het leven van Ludfi ne was niet altijd mak-
kelijk maar één ding heeft ze geleerd: “Als 
je iets wilt, moet je ervoor werken. Ik ben 
ervan overtuigd dat het dan lukt. Ga niet af-
wachten tot het leven naar je toekomt maar 
neem zelf initiatief.” Nu staat een nieuwe 
uitdaging klaar: het behalen van het rijbe-
wijs. “Ik heb in Kenia gewoon mijn rijbewijs 
gehaald maar dat kan niet omgezet wor-
den. Er zijn teveel andere verkeersregels, 
onder andere aan welke kant van de weg 
we rijden. Ook heeft Nederland véél meer 
verkeersborden, die moet ik allemaal leren 
maar dat komt goed. In de toekomst wil de 
niveau 4 opleiding gaan doen maar voorlo-
pig ga ik met plezier naar mijn werk en wil 
ik daar nog veel leren. Dan kan ik van nog 
grotere betekenis zijn voor de cliënten van 
het gebouw met de groene luifels.”

vervolg van pagina 1
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Schoolstraat 17b
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Markt 76
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Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
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WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZATERDAG
11 SEPTEMBER

TIJGERTARWE
Tarwebrood, fi jn van binnen en

op de vloer gebakken
voor een specifi eke smaak.

Met een heerlijk krokante korst.

Van € 2,80   

Nu voor € 2,25
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Na het grote succes van de musical 
Minoes gaan de musical leerlingen nu 
aan de slag met een dolkomisch verhaal 
over een cruise schip. En jij kunt hieraan 
meedoen! 

De musical zal in 2022 te zien zijn in Den 
Herd. Het verhaal; een grote groep mensen 
krijgt een gouden envelop want ze hebben 
een gratis wereldreis gewonnen! Maar 
gratis? Is dit wel wat het lijkt…? Of zit er 
meer achter? 

Ben jij 6 jaar of ouder dan kun je elke 
vrijdag meedoen met de musical lessen 
bij Podium 10! En een gratis proefl es kan 
natuurlijk ook! 

De theaterlessen starten 10 september 
weer dus….wil jij erbij zijn? Bel dan met te-
lefoonnummer 06-51034019 of e-mail naar 
info@desdemonadance.nl. 

Schip Ahoy en kom aan boord!!!! 

Alles overboord!
De kindermusical ..Wie doet er mee?
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Na de zomervakantie gaan op 
zaterdag 11 september de Ener-
gieLoketten van KempenEnergie 
weer open. Vanaf dan kan ieder-
een met vragen over energiebe-
sparing, isolatie, zonnepanelen, 
warmtepompen, ventilatie met 
warmte terugwinning en derge-
lijke weer op zaterdagmorgen 
terecht op de EnergieLoketten in Ber-
geijk, Bladel, Eersel en Oirschot. Op 18 
september komt daar het EnergieLoket 
in Reusel nog bij. 

Het EnergieLoket in Bergeijk is te vinden in 
de Bibliotheek aan het Hof, in Bladel in de 
Bibliotheek aan de Markt, in Eersel in de 
Bibliotheek in de Muzenval aan de Dijk en 
in Oirschot bij Visit (het oude raadhuis) aan 
de markt. De openingstijden zijn van 10 tot 
12 uur. Een afspraak maken is niet nodig 
maar kan wel. Gebruik daarvoor het email-
adres energieloket@kempenenergie.nl of 
het telefoonnummer 06-57871160. Komt 
de zaterdagmorgen niet goed uit, gebruik 
dan het emailadres of het telefoonnummer 
om je vragen te stellen. Binnen 5 dagen 
mag je dan een reactie van ons verwach-
ten. 

Bij de heropening zijn onze energieloketten 
ook uitgebreid met een nieuwe dienstver-
lening. Je kunt er namelijk voor een week 

een CO2-meter lenen. 
Met een CO2-meter kun je in huis meten 
of er voldoende geventileerd wordt. Onze 
ervaring is dat in veel woningen de ventila-
tie te kort schiet en dat bewoners dat zelf 
nauwelijks beseff en. Door het plaatsen van 
een CO2-meter wordt dit zichtbaar. Een 
goede ventilatie is de basis voor gezond 
wonen. Om te voorkomen dat er door ven-
tilatie veel warmte(energie) verloren gaat, 
zijn veel ventilatiesystemen tegenwoordig 
uitgerust met warmte terugwinning. Om 
een CO2-meter te kunnen lenen moet men 
wel lid zijn van de vereniging KempenEner-
gie. Een lidmaatschap kost € 25,- per jaar. 

Na een vakantieperiode met alarmerende 
rapporten en ongekende natuurrampen, is 
de noodzaak om werk  te maken van de 
energietransitie alleen maar urgenter ge-
worden. In de EnergieLoketten staan onze 
energiegidsen klaar om u daarbij te helpen.

www.kempenenergie.nl

Energieloketten weer open
Advies over 

energieverbruik

een CO2-meter lenen. 

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

De mooiste keukens, 
inbouwkasten, 
badkamermeubilair, 
schuifwanden en 
kantoorinrichting.

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

REUSEL - Stich-
ting Jeugdbe-
langen Reusel 
organiseert een 
statiegeld/leeg-
goedactie op 
zaterdag 18 sep-
tember. De zater-

dag na Reusel kermis. De opbrengsten 
hiervan komen volledig ten goede van 
de bouw van een eigen gebouw met 
sanitaire voorziening op Evenementen-
terrein De Wilgenspot. 

Hiermee gaat en lang gekoesterde wens in 
vervulling. De bouw zal naar verwachting 
dit jaar nog starten. Tijd dus om de nodige 
fi nanciën bij elkaar te verzamelen.

Deze actie organiseert Stichting Jeugd-
belangen Reusel in samenwerking met 
Jumbo Reusel. Op zaterdag 18 september 
gaat SJB Reusel tussen 09.00 en 16.00 
uur van deur tot deur om de statiegeld-
fl essen en -kratten op te halen. Dit kan jou 
veel werk besparen zo net na de kermis en 
SJB Reusel is er erg blij mee. Typisch een 
win-winsituatie! 

Dus heb jij leeggoed (lege statiegeldfl es-
sen, lege statiegeldkratten of wat dan ook 
waar maar statiegeld op zit) staan en draag 
je SJB Reusel een warm hart toe, spaar dit 
dan op en zorg dat het op zaterdag 18 sep-
tember vanaf 09.00 uur aan de straat staat. 

SJB Reusel komt het maar al te graag op-
halen. 

Hiermee draag jij een stukje bij aan de rea-
lisatie van onze droom en het voortbestaan 
van de jaarlijkse vakantieweken in Reusel. 
Als klap op de vuurpijl geeft SJB Reusel 
een gratis bezoek van Sinterklaas Reusel 
compleet met Pieten weg aan dat gezin, 
bedrijf of die instantie welke het meeste 
leeggoed aan straat zet.

Mocht SJB Reusel, om wat voor reden dan 
ook, uw huisje voorbijrijden op zaterdag 
18 september en wilt u alsnog uw leeg-
goed doneren, stuur dan een mailtje naar 
haroldbaijens@live.nl of bel naar nummer 
06-46047128 en SJB Reusel komt het 
leeggoed alsnog bij u ophalen. Indien je 
een grote partij wilt doneren is het ook han-
dig om dit vooraf even door te mailen of 
bellen. Bij voorbaat dank!

Statiegeldactie voor een 
eigen gebouw Stichting 
Jeugdbelangen Reusel

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + Koe Lo Kai (kip) + 
4 mini loempia’s + 2 stokjes saté

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

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

 Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten 
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 

Het buffet bestaat uit verschillende soepen, 
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit 
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

Onbeperkt eten 
én drinken*

All inclusive vanaf

€ 24,90 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    6,60   €    7,20
  5  t/m 11 jaar    €  15,40   €  18,50
12  t/m  64 jaar    €  25,90   €  31,70
65 +    €  24,90   €  28,70

SPEEDDATING DE KEMPEN
bestaat 1 jaar!

GEWOON DOEN. Niet geschoten is altijd mis!

Op 1 september vorig jaar stapte ik de Kamer 
van Koophandel binnen om Speeddating de 
Kempen op te richten. Het idee hiervoor was 
er toen nog niet zo lang. Ik heb met verschil-
lende mensen gesproken en de vragen gesteld: 
“Wat vind je van het idee”, “Is er animo voor 
speeddaten in de Kempen” en “gaan singles 
uit de Kempen zich hiervoor aanmelden? Vele 
positieve reacties kreeg ik hierop terug!

Op een ochtend stond ik met de gedachte op; ik 
ga het ‘GEWOON DOEN’, niet geschoten is altijd 
mis!  We zijn nu een jaar na de oprichting verder en 
na een moeilijke start vanwege corona is het een 
goede zet geweest om deze stap te nemen. Het is 
superleuk om speeddates te organiseren, het zijn 
gezellige avonden en het belangrijkste en waar ik 

vooral van geniet zijn de leuke matches die er inmiddels zijn. 

Ben je single en lijkt het je fi jn om met mensen uit de Kempen in contact te 
komen om de juiste match te vinden? Dan geldt voor jou misschien hetzelfde: 
‘GEWOON DOEN’, niet geschoten is altijd mis! 

Voor de datums van de speeddates, 
informatie en aanmelden bekijk de 
website www.speeddatingdekempen.nl. 
Maandag 6 september is de eerste 
speeddate na de zomervakantie weer 
voor de leeftijdscategorie van 50-62 jaar! 

Je kunt Speeddating de Kempen ook 
volgen op Facebook en Instagram en bij 
vragen stuur gerust een mail!

Mariël Spooren

speeddatingdekempen.nl  

de Kempen

HAPERT - Buurtvereniging De Vliegert 
in Hapert organiseert op zondag 12 sep-
tember een gezellige garagesale. Tus-
sen 10.00 en 14.00 uur is iedereen van 
harte welkom om te komen snuff elen 
tussen de aangeboden spullen. 

Zal je net gebeuren dat je het ontbreken-
de kopje van je serviesverzameling vindt 
of voor een prikkie een puzzel voor de kin-
deren. Knap je graag oude meubeltjes op? 
Loop dan zeker een rondje door de Vliegert 
want je komt vast een leuk kastje tegen dat 
met een likje verf een leuk tweede leven 
kan krijgen.

Kortom, reden genoeg om een bezoekje 
te brengen aan de garagesale. De volgen-
de straten doen mee: De Vliegert, Linden-
straat, Antoon Schildersstraat, de Ploeg, 
De Voren, Joseph van Dingenenstraat, 
Korenveldstraat en Schoolstraat (gedeelte 
tussen Lindenstraat en Van de Elsenstraat). 
Je herkent de deelnemende verkopers aan 
de ballonnen en bij iedere handelaar ligt 
een plattegrond met de deelnemers. Het 
zonnetje is besteld – levering blijft tot het 
laatst ongewis – de spullen zijn gesorteerd, 
het is alleen nog wachten op de kopers.

Garagesale 
BV de Vliegert
Zondag 12 september lekker snuffelen 
tussen tweedehands spullen

EERSEL/BERGEIJK - Tijdens de nacht-
vlindertelling op zaterdag 11 september 
gaan gidsen van IVN Bergeijk-Eersel 
weer op zoek naar vlinders die je nor-
maal gesproken niet zo gemakkelijk te 
zien krijgt. 

Nachtvlinders lokken en van dichtbij bekij-
ken is leuk. Ze worden gelokt met behulp 
van een felverlicht laken en zoete verlei-
dingen, zoals stroop en rottend fruit. In de 
Natuurtuin en omgeving komen rond deze 
tijd ruim 300 soorten voor, met vaak intri-
gerende namen zoals agaatvlinder, groot 
avondrood, rood weeskind en windepijl-
staart. Een spannende gebeurtenis om sa-
men af te wachten welke bijzondere vlin-
ders zullen neerstrijken.

Vanaf 20.30 uur is iedereen (vooral ook 
jeugd) welkom in De Wingerd (Natuurtuin 
’t Loo), Terlostraat 4 in Bergeijk. Entree: 
gratis. Voor info: Berno Nieuwenhuizen, tel. 
06-20352056, mail: info.ivnbe@gmail.com 
of kijk op 

www.ivn.nl/bergeijk-eersel

Zaterdag 11 september 
nachtvlindertelling

EERSEL - Vanaf nu tot en met 19 sep-
tember organiseert Stichting LandArt-
Brabant in opdracht van de gemeente 
Eersel een kunstwandelroute in Wintelre. 
De route van 5 kilometer is vrij toegan-
kelijk en loopt langs het Grootmeer 
en Kleinmeer. De start is bij Hoeve de 
Nachtegaal, Merenweg 1 in Wintelre. De 
route is met pijlen aangegeven en dus 
zelfstandig te lopen. 

Twintig kunstenaars uit heel Nederland 
hebben speciaal voor deze tentoonstelling 
een kunstwerk gemaakt. Lia Stravens, ini-
tiator van LandArtBrabant, licht toe: “Het 
zijn unieke kunstwerken die je nergens 
anders hebt gezien.” Ze zijn gemaakt van 
duurzame materialen en staan langs de 
route, in het bos en op het water. “Er wordt 
een verbinding gemaakt tussen de natuur 
waar je doorheen wandelt en de kunst.” 

Enkele werken blijven na afl oop van de ten-
toonstelling staan en gaan langzaam in de 
natuur op. Bij de start is ook een expositie 
over biobased materialen. Voor groepen 
kan ook een rondleiding door een kunste-
naar gegeven worden. 

LandArtBrabant is in januari 2020 ontstaan 
als opvolger van LandArt Diessen. “Na 
tien succesvolle edities in Diessen kregen 
we ook aanvragen om LandArt op andere 
plekken in Brabant te organiseren”, legt 
Lia uit. Zoals de gemeente Eersel, die voor 
deze expositie het dorp Wintelre koos. De 
komende jaren wil de gemeente onder het 
motto ‘Duurzaam verbinden’ ook in andere 
dorpskernen kunstexposities organiseren.

Kijk voor meer informatie op 

www.landartbrabant.nl

LandArtBrabant komt naar EerselLandArt:
‘Hooidier/takkenbeest’ 
van Michael Hoedjes
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Ik heb zó geen zin 
in dit gedrag van jou!

Loop nou eens door!

Nee, niet wéér op de glijbaan, 
diertjes kijken!

Nee, je krijgt geen ijsje en als 
je blijft zeuren, de hele dag niet!

Naar de dierentuin is zoveel leuker  
zonder kinderen. Echt waar. Ik hou ziels-
veel van de mijne en we hebben menig 
dierentuin / pretpark / museum bezocht 
met ze maar als ze niet mee gaan is het 
zoveel relaxter.

Afgelopen week was ik met mijn lief 
op vakantie, lekker een paar dagen  
ertussenuit. Voor het eerst was dat  
langer dan een nachtje met z’n tweeën. 
We geven allebei niet heel veel om lange 
vakanties en dus zijn we al een paar jaar 
niet echt weggeweest. Vinden wij niet 
erg. De kinderen willen niet meer mee en 
dat is begrijpelijk.

Afgelopen week waren we in Drenthe en 
besloten in Emmen naar de dierentuin 
te gaan. Lekker rustig met z’n tweeën, 
net zo lang bij de apen kijken als wij wil-
den, de otters overslaan omdat die best 
saai zijn en een half uur op een terrasje  
zitten omdat wíj dat wilden. We hebben 

elkaar héél dikwijls aangekeken terwijl  
we hetzelfde dachten: lekker rustig  
zonder kinderen. 

Om ons heen hoorden we namelijk de 
hele tijd teksten als waar deze column 
mee begon. De mooiste was een kind 
dat aan zijn moeder vroeg: “Hoeveel  
foto’s kun je maken van die stomme  
olifant?” Die moeder reageerde gevat 
met “Nooit genoeg” en daar kwam een 
hele lange zucht en een veelbetekenen-
de blik achteraan. Ik heb haar gerustge-
steld en gezegd dat het een fase is die 
ook weer overgaat.

Ik appte mijn kinderen dat we een dagje  
dierentuin zouden doen en zij appten 
terug: “Leuk!”. Dat geloofde ik natuur-
lijk niet want ik herinner me nog goed 
de laatste keer dat ze met ons mee 
mochten. “Moeten we nu alwéér naar 
de dierentuin?” Oké, het ging steeds 
om dezelfde dierentuin en we gingen  
inderdaad vrij vaak want we hadden een 
gezinsabonnement maar dan nog. 

Zij zijn nu volwassen – op papier dan 
toch – en zouden het leuk vinden om 
een dagje mee te gaan. Dat gaan we 
dus doen. Ik ken ze goed genoeg om te 
weten dat wíj nu de hele dag te horen 
krijgen dat we door moeten lopen, dat ze 
geen zin in dat gedrag van ons hebben 
en dat we al helemaal niet op de glijbaan 
mogen. 

Geloof maar dat ik de hele dag om ijs ga 
lopen zeuren!

Dierentuin

column

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

weekkrant PC55 goed om te weten
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Hollandse keuken
Boerenkoolstamp
Gehaktbal of visfilet € 7,50
Rode kool met puree
Varkensdraadjesvlees of runderstoof € 7,50
Sperzieboontjes met krieltjes 
Kipfilet in pepersaus of visfilet € 7,50
Worteltjes met krieltjes 
Varkenshaas in roomsaus of visfilet € 7,50
Zuurkoolstamp 
Rookworst of runderstoof € 7,50

Ovenschotels
Gegrilde groenteschotel kipfilet of vega € 7,50
Prei kerrieschotel gehakt of vega € 7,50
Zuurkoolschotel rookworst of vega € 7,50

Mediterrane keuken
Spaghetti bolognese € 6,50
Pasta pesto kip of vega € 7,00
Pasta truffel-paddestoel 
Gerookte kip of vega € 7,50
Lasagne gegrilde groenten 
met oude geitenkaas € 7,50

Aziatische keuken
Kip saté nasi/bami/witte rijst € 7,00
Ajam ketjap nasi/bami/witte rijst € 7,00
Babi pangang nasi/bami/witte rijst € 7,00
Thaise wokschotel met gamba’s 
nasi/bami/witte rijst € 8,50
• Alle gerechten zijn koolhydraatarm of glutenvrij te bestellen.
• Senioren portie € 6,50
• Warm afhalen € 0,50 meerprijs per gerecht

MAALTIJDEN:

Belegde rustique broodjes

Knegselse kaas naar keuze € 5,50

Huisgemaakte eiersalade € 5,50

Gezond  € 6,50

Tonijnsalade  € 6,50

King krabsalade € 6,50

Oerse geitenkaas naar keuze € 6,50

Kip kerrie salade € 6,50

Gerookte zalm  € 7,50

Filet American met eitje € 7,50

Warme beenham € 7,50

Gebakken spek € 7,50

Pulled pork  € 9,50

BROODJES:

Markt 5 • Hapert • 0497-745556 • www.kempengenot.nl

Koud buffet (va. 4 pers.) €   9,95 p.p.
Rundvleessalade, pastasalade, achterham met asperge, 
gekookte eitjes, gevulde tomaatjes, Polderham met meloen,
vers fruit, stokbrood & kruidenboter

Koud buffet de Luxe (va. 4 pers.) € 15,95 p.p.
Extra gerookte zalm, forel, hollandse garnalen en cocktailgarnalen

Warm buffet (va. 10 pers.) € 14,95 p.p.
Beenham cumberlandsaus, varkenshaas champignonsaus, 
kip kerriesaus, gehaktballetjes ketjapsaus, aardappelgratin, 
basmatirijst, 2 soorten rauwkost, stokbrood & kruidenboter

Stamppot buffet (va. 10 pers.) € 13,95 p.p.
3 soorten stamppot, rookworst, beenham, stoofvlees en gehaktbal

Oosters buffet (va. 10 pers.) € 15,95 p.p.
Thaise garnalen, babi pangang, ajam ketjap, kip sate, 
nasi, bami, rijst, kroepoek, atjar, zoetzure groenten

Italiaans buffet (va. 10 pers.) € 16,95 p.p.
Vitello tonnato, carpaccio, Lasagne gegrilde groenten, 
spaghetti bolognese, Penne spinazie knoflook, rauwkost, 
ciabatta, tapenade, truffel crème

Borrelbox (4 tot 6 pers.) € 14,95 p.st.
Grillworst, spek, Polderham, olijven, kaas, 3 dipjes & dipstokjes

Tapasplank (va. 5 pers.) €   4,99 p.p.
Ruime sortering binnen- & buitenlandse specialiteiten zoals
kazen, hammen, worstsoorten, vleeshapjes, dipjes, salades, 
tapenades & broodsoorten (ook vegetarisch te bestellen!)

Kaasplateau  €   3,99 p.p.
Ruime sortering binnen- & buitenlandse kaassoorten, 
uiencompote, vijgenchutney, balsamico-dadel dip, notenbrood

CATERING:

Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag 10.00-19.00 uur

vrijdag 10.00-20.00 uur

zaterdag 09.00-18.00 uur

BESTELLEN:
Bestellen kan telefonisch via

0497-745556

Door Harrie Wenting

WINTELRE - Als het coronajaar ons 
één ding geleerd heeft, dan is het wel 
de kunst van het genieten. De plek bij 
uitstek waar kunst en genieten samen-
komen is LandArt, kunst in de buiten-
ruimte, die daar door iedereen te zien 
en te ontdekken is. Na tien jaar LandArt 
Diessen onderging deze organisatie een 
metamorfose naar LandArt Brabant. Op 
verzoek van de gemeente Eersel ver-
huist de buitenexpositie vanaf nu tot 19 
september naar Wintelre. 

Lia Stravens uit Hilvarenbeek is één van 
de grondleggers van LandArt Brabant en 
ze maakt gebruik van haar netwerk en er-
varing om kunstenaars daar hun werk tot 
leven te laten komen. “Eerder wisten de 
bezoekers de weg naar LandArt Diessen 
goed te vinden, ook in Wintelre verwachten 
we veel belangstelling”, zegt ze. De oevers 

van de Reusel waren in Diessen jarenlang 
het startpunt voor een 4 kilometer lange 
wandelroute voor LandArt Diessen. Het 
concept om al wandelend een afstand af 
te leggen en intussen mooie buitenkunst te 
zien, sloeg toen aan en dat doet het nog 
steeds. Lia Stravens heeft ook dit keer weer 
een keur aan artiesten opgetrommeld om 
een bijdrage aan de expositie in Wintelre  
te leveren. 

Tijdens deze kunstwandelroute worden be-
zoekers niet alleen verrast door de kunst, 
maar ook door de unieke verbinding tussen 
de Brabantse natuur en duurzame land-
schapskunst. Duurzaamheid wordt een 
steeds belangrijker thema, daarom wordt 
de kans aangegrepen om er biobased ma-
terialen aan te verbinden. De creaties staan 
in het bos en op het water langs het Groot-
meer en Kleinmeer in Wintelre. De route is 
vrij toegankelijk en de start is bij Hoeve de 
Nachtegaal, Merenweg 1 in Wintelre. De 
route is van daaruit met pijlen aangegeven.

Er nemen maar liefst 20 kunstenaars aan 
deze LandArt deel die evenzoveel kunst-
werken laten tonen, onder de kunstenaars 
komen er ook diversen uit de omgeving 
van Wintelre. In willekeurige volgorde ne-
men de volgende kunstenaars deel: Maar-
ten Fleuren, Herman van Sambeek, Sarah 
Verspaandonk, Hester Pilz, Joyce Zwerver, 
Mirjam Korse, Theo van Keulen, Rogier 
Ruys, Riek Wouters-van Montfort, Arjan 
Fokker, Guus Wouters, Iza Dekker, Jean-
nette Koster, Ria Bernhards, Kees Ke-
telaars, Marina van der Kooi, Francoise 
Braun-Casper Teijgeler, Elly Kavelaars en 
Else Ringnalda.

Nieuwe expositie LandArt Brabant 
start in Wintelre

LANDART

Door Harrie Wenting

WINTELRE - Met haar negentien lentes 
is Sarah Verspaandonk uit de Weebosch 
de jongste van de twintig deelnemende 
kunstenaars aan LandArt Wintelre. Voor 
de student kunstwetenschappen (aan 
de Universiteit van Leuven) is het ook 
de eerste serieuze opdracht op dat ge-
bied. Ze investeerde daarom extra veel 
tijd aan haar bijdrage en is nu vooral be-
nieuwd naar de reacties van het publiek.

Sarah: “Op het moment dat ik mijn idee 
indiende bij de organisatie van deze Land-
Art had ik weinig verwachting maar wel 
veel hoop. Ik beschreef in mijn voorstel het 
idee om na te gaan waar het publiek de 
scheidslijn legt tussen ware kunst en ech-
te kitsch.” De jury werd overtuigd met haar 
voorstel, waarna ze de definitieve uitnodi-
ging voor deelname binnenkreeg. “Ik was 
verrast, blij, maar vond het ook wel span-
nend want in mijn eerste serieuze expositie 
wil ik graag goed voor de dag komen. Mijn 
ontwerp kwam erop neer dat ik een ‘knoop 
van takken’ maak en die opstel tussen en-
kele bomen. Het publiek mag dan zelf oor-
delen of dit ‘natuurlijk’ overkomt. Voor mijn 
ontwerp heb ik gebruik gemaakt van meer-
dere soorten takken, van wilgen tot plata-
nen. De wilgen hebben het voordeel dat ze 
erg buigzaam zijn, de platanen zorgen voor 
een stukje stevigheid. Uiteindelijk bleek het 
nog een hele klus om het te maken want er 
gingen enorm veel takken in”, aldus Sarah.

Sarah maakte haar creatie thuis in de Wee-
bosch, waarna ze het in de route van Land-
Art plaatste. Haar creatie staat in het twee-

de deel van de route en ze is erg benieuwd 
naar de reacties. En haar toekomst? “Ik ga 
nu eerst mijn studie in Leuven afronden 
en kijk dan wel verder. Er liggen mogelijk-
heden om iets in de kunsthandel te gaan 
doen, maar net zo goed kan het iets in cu-
ratorschap zijn. Maar wat het ook is, ik zal 
het altijd combineren met het zelf creëren 
van bijzondere vormen, want dat is mijn 
passie en zal het altijd blijven.”

Op de vier kilometer lange wandelroute kan 
iedereen gratis langs de buitenkunstwerken 
wandelen. De route is met pijlen aangege-
ven en er liggen geen obstakels. 

Sarah Verspaandonk jongste 
kunstenaar bij LandArt Wintelre
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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 certificaat 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

Spectaculaire 
streetrace in 
het centrum 
van Vessem

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

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

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

Noteer deze datum alvast in uw agen-
da, het wordt ongetwijfeld een leuk 
evenement, omlijst met muziek en  
entertainment. 

Of het evenement op 3 oktober door-
gaat is afhankelijk van de dan gelden-
de corona-maatregelen. 

www.mtbstreetracevessem.nl

HAPERT - Op zoek naar gezelligheid en 
in groepsverband dansen? Kom gezellig 
meedansen! Vanaf 6 september willen 
we beginnen met een beginnersgroep 
line dance voor enthousiaste 55-plus-
sers. Iedereen is welkom om dit onder 
begeleiding onder de knie te krijgen.

Elke week op maandagochtend 10.00 uur 
willen we starten in gemeenschapshuis 
Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert. Na af-
loop is er een kopje koffie of thee en om 
even bij te buurten. Kosten: € 2,- per les en 
aanmelden kan via info@dentref.nl. Bij een 
genoeg aantal deelnemers gaan we maan-
dag 6 september van start.

Line dance voor 
55-plussers 
in Den Tref

Garagesale 
Dooland

Zondag 
26 september 

10.00 tot 14.00 uur

HOOGE MIERDE - Gedurende de hele 
maand september kunnen geïnteres-
seerden op woensdagavond vrij bin-
nenlopen om kennis te maken met het 
handboogschieten. Vanaf 19.00 uur zijn 
er de gehele avond gekwalificeerde 
mensen aanwezig, incl. een gediplo-
meerd handboogtrainer (opgeleid door 
de Nederlandse Handboog Bond en 
NOC-NSF), om demonstraties, uitleg en 
aanwijzingen te geven, over de recurve-, 
compound- en kruisboog. 

Lijkt het je leuk om eens dichtbij met deze 
prachtige sport kennis te maken, ben je 
van harte welkom. De sport is geschikt 
voor bijna alle leeftijden en elk gender. 
Naast het bekijken en besnuffelen van de 
sport is het zeker ook mogelijk om zelf een 
pijltje te schieten. 

In oktober starten we dan met een volledi-
ge beginnerscursus, ook op de woensdag-
avond. Jeugd van 12 tot 18 jaar van 19.00 
tot 20.00 uur en volwassenen van 20.15 tot 
21.15 uur. Op zondag is er een gezamen-
lijke oefening tussen 09.00 en 10.00 uur. 
Na deze cursus ben je in staat om volledig 
zelfstandig een boog in elkaar te zetten en 
diverse doelen te raken op 18 en 25 meter 
afstand. Ook kun je na deze cursus mee-
doen aan competitiewedstrijden, zowel solo 
als in teamverband. Wat dit allemaal wel niet 
gaat kosten? Tot en met de cursus helemaal 
niets! Daarna leggen we je heel graag uit 
tijdens woensdagavond, maar het zal je 
verrassen! Vooraf aanmelden is niet nodig, 
maar wel fijn. Je kan dit doen door ons een 
berichtje te sturen via info@taxandriers.nl

Handboogvereniging 
Taxandriërs zet haar 
deuren open!

Start damesgymgroep 
in Den Aord

CASTEREN - Bij voldoende belang-
stelling start er in september nog 
een damesgymgroep in Den Aord. 
Er zal gegymd gaan worden op vrij-
dagochtend van 09.00 tot 10.00 uur. 

Woon je niet in Casteren en heb je  
belangstelling, meld je dan gewoon 
aan. Dit kan via toospetermaas@ 
hotmail.com of marja_hol@hotmail.com.

ALLERHANDE

BLADEL – Het aantal huishoudens in 
Nederland dat voedselhulp krijgt van de 
voedselbank is in 2020 met 7,2% geste-
gen. Achter deze toename zit ook een 
grote groep kinderen. Het aantal kinde-
ren t/m 17 jaar die afhankelijk zijn van 
de voedselbank steeg in 2020 met 9,3%.

Speciaal voor deze kinderen is een grote 
landelijke actie gericht op het ontbijt “Op 
een lege maag kun je niet leren” in samen-
werking met Albert Heijn. Geen enkel kind 
zou met een lege maag naar school mogen 
gaan. De actie duurt t/m 12 september. 
 
Klanten kunnen in 660 winkels van Albert 
Heijn, verspreid over heel Nederland, ont-
bijtproducten zoals hagelslag, havermout 
en cornflakes doneren aan de lokale voed-
selbanken. De ontbijtproducten zijn speci-
aal geselecteerd en staan bij elkaar gegroe-
peerd in de winkel, zodat het makkelijk is 
voor klanten om de producten uit te zoeken. 
Alle producten zijn gericht op een voedzaam 
ontbijt voor gezinnen met kinderen.

Voedselbank Bladel en Albert Heijn Bla-
del doen  mee 
Ook in de gemeentes Bladel, Eersel en 
Reusel-de Mierden zijn kinderen helaas 
afhankelijk van voedselhulp. Voedselbank 
Bladel steunt samen met haar vrijwilligers 
deze kinderen en hun gezinnen door weke-
lijks voedsel te verstrekken uit gedoneerde 
middelen. In Bladel kunnen inwoners ook 
meedoen aan de inzamelingsactie van Al-
bert Heijn. Daarmee is voedselbank Bladel 
enorm geholpen. Je vindt de actieproduc-
ten bij Albert Heijn in de Sniederslaan.

Over Voedselbanken Nederland 
De doelstelling van de voedselbank is 
tweeledig: het bieden van directe voedsel-
hulp aan de armste mensen en het voor-
komen van verspilling van goed voedsel. 
Om in aanmerking te komen voor voedsel 
mag men als alleenstaande, na aftrek van 
vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en 
verzekering, niet meer dan 230 euro per 
maand overhouden. Voor gezinnen is de 
norm ruimer. De voedselbank heeft in 2020 
ruim 50 miljoen producten uitgedeeld.  
Het werk wordt gedaan door bijna 13.000 
onbetaalde vrijwilligers.

“Op een lege maag  
  kun je niet leren”
Inzamelingsactie 
AH en de voedselbank
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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!

Door Nicole Leijen

REUSEL - Het leek bijna te mooi om 
waar te zijn en dat was het ook. Trude 
Vollebregt en Geert Vosters noemen 
het zelf een sprookje, wat enkele we-
ken geleden uiteen spatte. Al sinds zijn 
geboorte heeft Geert te dealen met het 
Bardet-Biedl Syndroom (BBS). Naast 
vele andere aandoeningen en onge-
makken zorgt het BBS voor nierfalen. 

Bij Geert is dit inmiddels in een ver gevor-
derd stadium, waardoor hij noodgedwon-
gen 3 keer per week voor enkele uren aan 
de dialyse moet. “Een dialyse wordt verge-
leken met het lopen van een halve mara-
thon. Dan weet je meteen hoeveel energie 
het me 3 keer per week kost”, legt Geert 
uit. “Een normaal leven met een dagje weg, 
werken, sporten of simpelweg niet dage-
lijks te hoeven tellen hoeveel liter je al ge-
dronken hebt, zit er voor mij niet in.” 

Een niertransplantatie zou de 37-jarige 
veel levensvreugde terug kunnen geven 
en dat is wat Trude hem gunt. “Toen Geert 
me vertelde dat hij goedkeuring had ge-
kregen voor niertransplantatie en ik zag 
hoe blij hij daarmee was, heb ik meteen 
informatie aangevraagd over het afstaan 
van mijn nier. Ik zou zo graag willen dat 
hij ook gewoon een dagje weg kan. Ik 
heb een goed leven en gun dat een ander 
ook”, is de stellige overtuiging van Trude. 
“En als ik dan iets over heb, wat hij goed 
kan gebruiken, dan mag hij het hebben.” 
Het is op z’n minst bewonderingswaardig 
te noemen dat ze als een soort vanzelf-
sprekendheid haar nier aan Geert wil af-
staan. Geert was dan ook enorm ‘fl abber-
gasted’ zoals hij dat noemt, toen ze hem 
vertelde dat ze het defi nitief ging doen.

Trude ging het traject in, maar ze deden 
het samen. Elk gesprek en elk onderzoek 
vertelde Trude aan Geert hoe het was ge-
gaan. Ze had een rotsvast vertrouwen dat 
het goed zou komen. Haar nierfunctie was 
goed en ze is gezond. Door deze onvoor-
waardelijke steun en positiviteit begon 
Geert er ook in te geloven. “Je houdt toch 
altijd in je achterhoofd dat het afgekeurd 
kan worden, maar ik leefde lang in een 
droom. Ik dacht: Trude wordt het. Door 
haar ga ik mijn oude leven weer terug krij-
gen.” 

“Het moest zo zijn”, vult de moeder van 
2 kinderen aan. “We kennen elkaar van 
vroeger, ik was vriendin met de zus van 
Geert. Jaren later komen we elkaar weer 
tegen en vertelt Geert mij over zijn dialyse 
en mogelijke transplantatie. Ik zeg tegen 
hem, als jij A+ als bloedgroep hebt, dan 
doe ik het voor jou. En dat bleek dus zo te 
zijn!” De periode waarin de transplantatie 
het beste kon plaatsvinden werd bespro-
ken en Trude’s man regelde zorgverlof. 
Niets stond nog in de weg om Geert een 
goede nier te geven.

Het was dan voor beiden ook een enorme 
domper toen bleek dat Trude zelf maar één 
goed werkende nier had. Het sprookje viel 
voor de twee volledig uiteen. Het groot-
ste verdriet zat misschien zelfs nog wel 
bij Trude. “Ik had dit zo graag voor hem 
gedaan. Mensen denken heel snel ‘als ik 
het maar goed heb’, maar er mag wel wat 
meer aan anderen gedacht worden. Hoe 
mooi is het als de ander ook een goede 
nier heeft en daardoor een veel prettiger 
leven krijgt? Daar had ik graag een bijdra-
ge aan geleverd”, vertelt ze met de tranen 
nog in haar ogen. 

Deze lieve, sociale vrouw hoopt dan ook 
van harte dat ze met haar verhaal ande-
ren inspireert. “Hoe mooi zou het zijn als 
er nu iemand opstaat en hetzelfde denkt 
als ik. Er hoeft maar 1 iemand te zijn en 
Geert heeft weer kans op een fi jner leven.” 
Natuurlijk begrijpt Geert dat het een hele 
beslissing voor een ander is en dat je dit 
niet zomaar doet. “Daarom ben ik ook zo 
dankbaar dat ik iemand heb gevonden die 
gewoon zegt: ‘ik doe het’.” Het heeft hem 
dan uiteindelijk helaas geen nieuwe nier 
opgeleverd, een hechte vriendschap is er 
wel ontstaan. “En ook dat is heel waarde-
vol”, zegt de man die, ondanks vele kwa-
len, altijd overal iets positiefs uit probeert 
te halen. 

“Het is misschien een beetje een aparte 
verschijning met z’n baard, ijzers, tatoe-
ages en harde stem, maar er zit heel veel 
achter en de kunst is om dat te zien. En 
dan zal iedereen het met me eens zijn dat 
deze man een gezonder leven verdient”, 
verklaart Trude met heel veel vriendschap 
in haar stem. Tegelijkertijd zal het ook dub-
bel voor haar zijn zodra Geert een andere 
donor heeft gevonden. “Ik zal dan toch het 

gevoel hebben dat ik het had moeten zijn. 
Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als 
iemand zich meldt!”

Wil je meer informatie of denk je na over 
het afstaan van je nier aan Geert, kun 
je hem het beste benaderen via e-mail: 
gvostersreuselcity@gmail.com. En wil je 
meer informatie over het traject wat Trude 
heeft doorlopen? Neem dan gerust con-
tact met haar op via: trude.raimond@

gmail.com of 06-23107369. Vanzelfspre-
kend is dit vrijblijvend en gaan Geert en 
Trude er vertrouwelijk mee om. 

Mocht je liever eerst anoniem informatie 
inwinnen, kijk dan op de website

www.transplantatiestichting.nl/
donatie-transplantatie/
nierdonatie-bij-leven

Wat ik niet nodig heb, is voor een ander

“Een dialyse wordt vergelijken met het lopen van een halve marathon. Dan weet je 
meteen hoeveel energie het me 3 keer per week kost”, legt Geert uit. “Een normaal 
leven met een dagje weg, werken, sporten of simpelweg niet dagelijks te hoeven tellen 
hoeveel liter je al gedronken hebt, zit er voor mij niet in.”

Foto: Yvonne van Herk-van Gorp

IN DE KERN
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CASTEREN - Stel, je bent vier jaar en de 
dochter van de koning van Hongarije. Je 
ouders hebben al bedacht met wie je la-
ter gaat trouwen en vanaf je vierde ga je 
bij dat jongetje wonen in Duitsland. Hij is 
dan al elf. Als jij 13 bent en hij 21 trouwen 
jullie en daarna wisselen geluk, hongers-
nood, angst en verdriet elkaar af.

Dit is het verhaal van Elisabeth en Ludwig 
van Thüringen uit de 13e eeuw. Wil je we-
ten hoe dit romantische, spannende, waar-
gebeurde verhaal verder gaat? In de zomer 
van 2023 gaat Toneelverenging ToverCast 
een groots openluchtspel in Casteren op-
voeren over Elisabeth en Ludwig. Het be-
looft een grote productie te worden: met 
veel acteurs op het toneel, overdekte tri-
bunes, prachtige decors en meeslepende 
muziek. De datum is nog niet exact be-
kend, maar houd nu alvast juni/juli van dat 
jaar vrij in je agenda. 

Het idee voor het openluchtspel komt van 
de plaatselijke toneelvereniging ToverCast, 
die in 2023 vijftien jaar bestaat. Cees Cor-
stiaans is één van de initiatiefnemers en 
legt uit: “In Casteren heeft de heilige Elisa-
beth een speciaal plekje in veel harten. Ze is 
vanaf de 18e eeuw onze patroonheilige en 
in de jaren 1940-1950 was Casteren zelfs 
een drukbezochte bedevaartsplaats. Elisa-

beth staat erom bekend dat ze opkwam 
voor arme en zieke mensen, ondanks dat 
ze daar zelf enorm voor moest lijden. De 
gedachten van ‘er voor elkaar zijn’ willen 
we graag op een moderne manier in het 
openluchtspel terug laten komen.” 

Casteren voerde in 1956 en 1961 al eerder 
een openluchtspel op ter ere van Elisabeth. 
Duizenden bezoekers, vooral katholieken, 
kwamen toen op het spel af. Cees: “Uiter-
aard hopen we ook in 2023 bezoekers van 
heinde en verre aan te spreken met deze 
moderne variant van het stuk. Iedereen is 
daarbij welkom.” Dorpsgenoot Kees Jan-
sen draagt na zijn dood ook een steentje 
bij aan het evenement. Kees bewaarde zijn 
hele leven alle foto’s, nieuws en krantenar-
tikelen over het dorp. Ook over Elisabeth 
had hij een berg van informatie. Het schiet-
gebedje dat hij jaren geleden naar boven 
stuurde heeft geholpen: laat de inwoners 
van Casteren het stuk ooit weer nieuw le-
ven inblazen. 

De toneelvereniging gaat de organisatie 
samen uitvoeren met muziekvereniging St. 
Willibrordus en er is een stichtingsbestuur 
samengesteld. Achter de schermen wer-
ken nu al veel vrijwilligers aan de voorbe-
reidingen. De regie is in handen van Alex 
van den Hove en scriptschrijfster Caresse 
Donks is bezig om het script uit de jaren 
‘50 in de teletijdmachine te transporteren 
naar het jaar 2023.

INFORMATIEF

Door Arie van den Berk

Zelden is de zomervakantie zo onheilspellend begonnen  
als dit jaar. Met de vreselijke watersnood, bosbranden 
en met de oplaaiende coronacijfers. Aanleidingen ge-
noeg om je af te vragen waar je nog veilig zou zijn, als 
zelfs je huis zomaar kan wegspoelen? Of, nog erger, als 
je dierbare wordt vermist of het hoge water niet heeft 
overleefd? Waar kun je nog schuilen voor de zoveelste 
variant van corona, die toeslaat ondanks de vaccina-
ties?

Warmte
We konden en kunnen niet wegvluchten voor die zorgen 
en dat verdriet. Ook niet tijdens vakantie. We moeten deze 
last dragen, of we willen of niet. Het zal lang duren voordat 
alle wonden enigszins zijn geheeld, voor zover dat lukt. 

Wat helpt, is de warmte die vele betrokkenen ondanks  
alles voelen. Niet de tijdelijke warmte van de verre vakantiezon, maar de duurzame  
warmte van een helpende hand, van betrokkenheid. Van mensen dichtbij, maar ook van 
mensen op vakantie, die een teken van medeleven stuurden met een kaartje of telefoontje.

Veerkracht
Dat geeft weer wat veerkracht. In de krant stond kort na de overstromingen een mooi  
artikel over een voorzichtige lach van iemand die alles verloor in de watersnood. Haar 
dankbare lach die zachtjes weerklonk in het getroffen dal, toen ze de lunch zag die haar 
buurvrouw hen kwam brengen. Een eerste lach als voorzichtig teken van veerkracht,  
herstel. 

We zien het ook vaak in de families, waar we komen na een overlijden. Vaak verslagen en 
intens verdrietig en ineens met een klein vonkje levenskracht. Door een briefje, een bosje 
bloemen, een hand op de schouder, een pannetje soep dat wordt gebracht.

Nationaal erfgoed
Zeker in onze regio zijn we van oudsher bekend met de hulpvaardigheid en betrokkenheid 
van mensen om ons heen. Hulpvaardigheid die hoop geeft. Hoop, die doet leven. Het was 
weer mooi om te zien dat deze hulpvaardigheid ook altijd weer ons nationaal erfgoed blijkt 
te zijn. Samen blijven we elkaar hoop geven. In onze eigen omgeving, in onze regio, in ons 
land of over onze grenzen. Schouder aan schouder. Ook in de vakantie. 

Schouder aan schouder, 
ook in de vakantie!

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

BEZICHTIGINGSWEEKEND 

11 & 12 SEPTEMBER 
VAN 12.00 - 18.00 UUR

ROIJMANS BRONZEN SCULPTUREN
FLORAL GREEN ART

Beeldentuin 
Buchtdwarsstraat - Bergeijk 

(tegenover speeltuin De Bucht)

Roijmans Bronzen Sculpturen
Paul Roijmans 06-27433732

Floral Green Art
Chris Habets 06-22723244

wees loyaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

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

Zomer 2023: groots openluchtspel 
over Elisabeth van Thüringen
Organisatie: Toneelvereniging ToverCast en 
muziekvereniging St. Willibrordus

In verband met de (opbouw van de) ker-
mis wordt de weekmarkt van vrijdag 10 
september gehouden op de Groeneweg, 
tussen de Wilhelminalaan en Plonderij-
en. De doorgaande weg wordt hiervoor 
afgesloten vanaf Groeneweg 3, zodat 
het parkeerterrein bij de voormalige St. 
Jozefschool bereikbaar blijft. 

Ook de tandartspraktijk blijft bereikbaar tij-
dens de kermis. Vishandel Veerman staat 
om dezelfde reden op donderdag 9 sep-
tember op het parkeerterrein bij het bus-
station aan de Kruisstraat.

Weekmarkt verplaatst in 
verband met Reusels kermis
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Afspraak
Maak bij klachten 
van uw borst(en) 
direct een afspraak 
bij uw huisarts. 
Wacht niet af tot u 
een oproep voor het 
bevolkingsonderzoek 
borstkanker 
ontvangt. Uw huisarts 
kan u doorverwijzen 
naar Borstzorg Anna 
van het St. Anna 
ziekenhuis. Ons 
gespecialiseerde 

team staat op beide 
locaties voor u 
klaar: in Geldrop én 
Eindhoven. 

Snelle diagnose 
Bij Borstzorg Anna 
weet u snel waar 
u aan toe bent. 
Mammachirurg 
Ester Schepers: 
“We maken een 
mammografie en 
vaak ook een echo. 
Onze radioloog 

bespreekt direct 
met u de uitslag. Is 
nader onderzoek 
nodig, bijvoorbeeld 
door een punctie, 
dan doen we dat 
meestal aansluitend.  
De volgende dag 
bespreek ik, of mijn 
collega, samen met 
u de uitslag en het 
vervolg. Zo weet u 
binnen 1 dag waar u 
aan toe bent.”

Zorgen om 
uw borst? 
Trek op tijd aan de bel!

Borstkanker kan ons allemaal overkomen. Voelt 
u een knobbeltje of verdikking, is uw huid of 
tepel veranderd? Of zegt uw gevoel dat er iets 
niet klopt? Trek aan de bel!

Meer informatie: 
www.st-anna.nl/borstzorg 

Geldrop en Eindhoven
Twijfelt u in verband met het corona-
virus? Een bezoek aan Borstzorg Anna 
is veilig. In Geldrop en Eindhoven 
zijn ruim voldoende maatregelen 
genomen om ook nú goede en veilige 
zorg te kunnen verlenen.

Waarom Borstzorg Anna?
 U kunt binnen 1 werkdag terecht
 Hoogwaardige apparatuur en de  
 beste diagnostiek
 Binnen 1 dag duidelijkheid en   
 diagnose
 Een betrokken team van
 gespecialiseerde radiologen,
 chirurgen en verpleegkundigen
 Kleinschalig en goed bereikbaar  
 in Geldrop en Eindhoven

Mammachirurg 
Ester Schepers: 
“Korte toegangstijden 
en snel duidelijkheid. 
Dat is Borstzorg Anna.”

REUSEL - Na een zo-
merstop van 6 weken 
pakt AVR’69 op dinsdag 
7 september de draad 
weer op. Hoewel er ver-
schillende groepjes in de 
zomervakantie doorge-
traind hebben worden de 

reguliere trainingen voor alle trainings-
groepen vanaf 7 september weer her-
vat. Alle trainingstijden zijn op de site 
van AVR’69 terug te vinden in de rubriek 
‘Trainingsinfo > Trainingsgroepen en  
categorie-indeling’.

Helaas kunnen we op 7 september nog 
niet starten op onze nieuwe kunststof at-
letiekbaan. Door de slechte weersomstan-
digheden van de afgelopen weken heeft de 
aanleg van de nieuwe baan vertraging op-
gelopen. Gelukkig is het toch mogelijk om 
de trainingen op het sportpark in Reusel te 
hervatten. In overleg met Stibex en Reu-
sel Sport kunnen we gebruik maken van 
de voetbalvelden achter het clubgebouw. 
Groot voordeel hierbij is dat we gemakke-
lijk onze eigen materialen dicht bij de hand 
hebben zodat de trainingen weer (bijna) als 
van ouds gegeven kunnen worden.

De uitstekende prestaties van de Neder-
landse atleten tijdens de Olympische Spe-
len in Tokio hebben voor flinke reclame van 
de atletieksport gezorgd. Misschien ben jij 
hierdoor ook geprikkeld om eens te komen 
kijken hoe deze ‘moeder van alle sporten’ 
bij AVR’69 beoefend en getraind wordt. Bij 
alle groepen: wandelaars, wedstrijdatleten 
(vanaf het jaar waarin je 5 wordt), trimmers, 
skeelers en trimsters in de sporthal (da-
mes), is de mogelijkheid aanwezig om een 
kijkje te komen nemen. Voordat je besluit 

of je lid wordt mag je, zonder verdere ver-
plichtingen, een 4-tal trainingen meedoen. 
Je kunt je hiervoor vóór de training melden 
bij de trainer en als je in sportkleding komt 
mag je meteen meetrainen. De aanvangs-
tijden van de trainingen vind je op de site 
van AVR’69 in de rubriek ‘Trainingsinfo’.

Als we over enkele weken onze nieuwe 
kunststof atletiekbaan in gebruik kunnen 
nemen biedt dat weer meer mogelijkheden 
voor de vereniging om zich verder te ont-
wikkelen en de activiteiten uit te breiden. Zo 
wordt er op dit moment hard gewerkt om 
het trainersbestand en het jurykorps uit te 
breiden en te (bij)scholen. Kortom, AVR’69 
doet er alles aan om de atletieksport in de 
breedste zin van het woord in de toekomst 
optimaal aan haar leden aan te kunnen bie-
den. En, wie weet, ga jij ook deel uitmaken 
van deze mooie gezellige vereniging.

Meer informatie vind je op 

www.avr69.nl

AVR’69 pakt de draad weer op
Foto: Fiona Bijl

BLADEL - De senioren hebben al vijf 
activiteiten achter de rug. Een bezoek 
aan de Natuurbegraafplaats in Esbeek, 
jeu de boules in Netersel, kruisboog-
schieten bij het St. Joris gilde in Bladel 
en aansluitend een gezellige BBQ buiten 
en een creatieve workshop ‘stippen’ in 
Casteren.

Een mooie afsluiter maar ook de laatste ac-
tiviteit wordt gehouden in Den Herd in Bla-
del op vrijdag 17 september. ‘Let’s Dance’ 
laat ons genieten van dansen uit de jaren 
‘50 en ‘60, zoals de boogiewoogie, rock en 
roll met vetkuiven en ruisende petticoats. 
Aansluitend nemen ze u mee terug naar het 
jaar 1900 en laten door filmfragmenten zien 
hoe het dansen zich heeft ontwikkeld. Denk 
daarbij aan Gene Kelly en Fred Astaire.

Wilt u ook een middag, van 13.30 tot 16.30 
uur, kijken en genieten, dan kunt u zich nog 
aanmelden. Alle senioren vanaf 50+ zijn 
welkom. Entree voor de senioren uit de ge-
meente Bladel (Netersel, Casteren, Hooge-
loon en Hapert) is € 10,00 en buiten deze 
gemeente is de entree € 15,00. Entreeprijs 
is inclusief koffie/thee met iets lekkers en 
een drankje. Adres: De Schouw, Emmap-
lein. Bij aanmelden wel meteen afrekenen.  
Contactpersonen: Toos Kneefel tel. 0497-
384470/06-40941723 en Thea Rosch tel. 
0497-383563/06-51284739.

‘Let’s Dance’
Afsluiting alternatieve 
zomeractiviteiten 2021

BLADEL - Omdat het onduidelijk is hoe 
de situatie rondom corona na de zo-
mervakantie zal zijn en in ieder geval de 
regel voor 1,5 meter afstand nog geldt, 
heeft de afdeling Bladel en Netersel be-
sloten om ook dit jaar geen huis-aan-
huis collecte voor het KWF te organise-
ren. Wel bezorgen de collectanten een 
donatiekaart in de brievenbus.  

Hoe kunt u doneren?
Op de donatiekaart zijn de mogelijkheden 
vermeld:
- Doneer online via kwf.nl/collecte.
-  Scan de iDEAL QR-code op de kaart die 

de collectant achterlaat in uw brievenbus.

Geef tijdens de collecteweek
Door deze manier van collecteren is er 
geen persoonlijk contact. Dat komt de vei-
ligheid ten goede, maar we realiseren ons 
dat het voor u iets meer moeite kost om 
te geven. Wij hopen echt dat u het bedrag 
dat u anders in de collectebus zou doen, 
nu wilt overmaken naar KWF. Uw bijdrage 
blijft hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijk 
bedankt daarvoor.

Collecte KWF 
in Bladel en 
Netersel zonder 
collectebus
Collecteweek 5 t/m 11 september
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Zomerfruit Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
Deeg:
o 200 gr zelfrijzend bakmeel
o 130 gr roomboter
o 75 gr suiker
o 2 el ijskoud water
o mespunt zout
Frangipane:
o 200 gr amandelspijs
o 50 gram zachte boter
o 1 ei
o 1 el bloem
Vulling:
o 250 gr mascarpone
o 125 gr crème fraîche
o 1 el citroensap
o 2 el suiker / naar smaak
o 200 gr zomerfruit

Verwarm de oven voor op 180°C.

Het deeg: Mix het bakmeel met de
suiker en het zout. Voeg de roomboter in
stukjes toe samen met het water en
kneed het tot een soepel deeg (niet te
lang). Maak een platte lap en laat het
ingepakt in folie rusten in de koelkast.

Frangipane: Klop met de mixer de
amandelspijs met de boter luchtig en
voeg dan het ei en daarna de bloem toe.
Vermeng het goed.

Vet een bakvorm in van ∅ 24 cm (of
langwerpig) en bestrooi het werkblad

met bloem.

Haal het deeg uit de koelkast en rol het
uit tot een lap van ½ cm. dik. Bekleed de
bakvorm hiermee en vul deze met de
frangipane. Bak de taart op 180 graden
in ongeveer 20-25 minuten gaar.

Maak ondertussen de vulling: Mix de
mascarpone met de crème fraîche,
citroensap en suiker naar smaak. Zet
koud tot gebruik.

Laat de taart afkoelen, verdeel de vulling
en het zomerfruit over de taart en
geniet….

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 8 personen Voorbereiding: 1 uur Klaar in:  4 uur

200 gr amandelspijs
50 gram zachte boter

125 gr crème fraîche

2 el suiker / naar smaak

De vakanties zijn voorbij en het lijkt erop dat 
we na 1½ jaar weer een beetje ‘gewoon’ 
tegemoet gaan. Weer een gewoon school-
jaar, weer gewoon naar het werk toe kun-
nen en weer gewoon een verjaardag vieren. 
Gewoon, nooit gedacht dat ik ooit zo naar 
dat woord zou verlangen……

En om dit te vieren bak ik deze week gewoon nog eens een taartje. Zo een waar je de 
zomer nog in proeft, terwijl we dit jaar weinig echt zomer gehad hebben. Ik hoop op een 

mooie nazomer waarin de gewone dingen weer 
bijzonder voelen!

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je 
vrij om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 

        berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

JONG & OUD

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

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

REUSEL - September 
biedt  nog één kans om 
het Reusels heemspel te 
spelen. HWR heeft voor 
de laatste editie weer 
drie leuke prijsjes voor 
de best presterende. 

Zonder mee te doen voor de klassering 
is het vooral erg leuk en leerzaam om 
deel te nemen. Het biedt een mogelijk-
heid om jouw kennis te testen over ver-
rassende Reuselse onderwerpen. Met de 
woordpuzzel, meerkeuzevragen, raadspel 
en een speurtocht word je ‘willen weten’ 
geprikkeld. De enthousiaste deelnemers 
zijn behoorlijk gemotiveerd om tot hoogst 
haalbaar resultaat te komen. De speur-
fototocht door een woonwijk brengt tel-
kens leuke reacties en is bedoeld voor jong 
en oud. Met dit, door corona gedwongen, 
zes maanden durende spel is het HWR ge-
lukt om vele deelnemers binnen het durpke 
enige afl eiding en ontspanning te bieden 
tijdens de vervelende pandemie.

Hopelijk kan Heemkunde Werkgroep 
Reusel het 50-jarig jubileum verder vorm 

geven zonder corona-perikelen. Het heem-
spel 2021 nadert de ontknoping en zal één 
der slimste Reuselnaren voortbrengen. Als 
1 oktober de laatste afl evering door de 
deelnemers is ingeleverd kan het eindklas-
sement bepaald worden.

Voor informatie over deelname kijk je 
op www.heemkundereusel.nl of haal je 
het formulier bij TIP Reusel, de Biblio-
theek of Hollandershoeve. Het formu-
lier staat ook opgenomen in deze uit-
gave op pagina 29. Deelname is geheel 
gratis en je maakt kans op leuke prijsjes.

Namens HWR, ieder veel plezier toege-
wenst met de afsluitende editie en bedenk 
vooral: Zonder Heem Kunde Nie. 

www.heemkundereusel.nl

Kijk op pagina 29 
voor het spel

Gouden Korenaren voor één der slimste Reuselnaren

Zomerfruit Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
Deeg:
o 200 gr zelfrijzend bakmeel
o 130 gr roomboter
o 75 gr suiker
o 2 el ijskoud water
o mespunt zout
Frangipane:
o 200 gr amandelspijs
o 50 gram zachte boter
o 1 ei
o 1 el bloem
Vulling:
o 250 gr mascarpone
o 125 gr crème fraîche
o 1 el citroensap
o 2 el suiker / naar smaak
o 200 gr zomerfruit

Verwarm de oven voor op 180°C.

Het deeg: Mix het bakmeel met de
suiker en het zout. Voeg de roomboter in
stukjes toe samen met het water en
kneed het tot een soepel deeg (niet te
lang). Maak een platte lap en laat het
ingepakt in folie rusten in de koelkast.

Frangipane: Klop met de mixer de
amandelspijs met de boter luchtig en
voeg dan het ei en daarna de bloem toe.
Vermeng het goed.

Vet een bakvorm in van ∅ 24 cm (of
langwerpig) en bestrooi het werkblad

met bloem.

Haal het deeg uit de koelkast en rol het
uit tot een lap van ½ cm. dik. Bekleed de
bakvorm hiermee en vul deze met de
frangipane. Bak de taart op 180 graden
in ongeveer 20-25 minuten gaar.

Maak ondertussen de vulling: Mix de
mascarpone met de crème fraîche,
citroensap en suiker naar smaak. Zet
koud tot gebruik.

Laat de taart afkoelen, verdeel de vulling
en het zomerfruit over de taart en
geniet….

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 8 personen Voorbereiding: 1 uur Klaar in:  4 uur
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suiker en het zout. Voeg de roomboter in
stukjes toe samen met het water en
kneed het tot een soepel deeg (niet te
lang). Maak een platte lap en laat het
ingepakt in folie rusten in de koelkast.

Frangipane: Klop met de mixer de
amandelspijs met de boter luchtig en
voeg dan het ei en daarna de bloem toe.
Vermeng het goed.

Vet een bakvorm in van ∅ 24 cm (of
langwerpig) en bestrooi het werkblad

met bloem.

Haal het deeg uit de koelkast en rol het
uit tot een lap van ½ cm. dik. Bekleed de
bakvorm hiermee en vul deze met de
frangipane. Bak de taart op 180 graden
in ongeveer 20-25 minuten gaar.

Maak ondertussen de vulling: Mix de
mascarpone met de crème fraîche,
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HOUTMARKT 
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MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

Hoef 11  ■  Duizel  ■  Telefoon 0497-519 520  ■  www.houtmarktvanham.nl
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

MA : 12.15 - 21.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Waarom heeft het nou toch tot 
je zeventigste geduurd voordat je bent 
begonnen met schrijven? Die vraag krijgt 
Jan Lavrijsen uit Reusel de laatste tijd va-
ker te horen. En terecht want zijn eerste 
boek is een pareltje, drie prachtige ver-
halen over zijn jeugd, zijn kijk op de we-
reld en een kijkje in zijn levendige fanta-
sie. ‘Brabbelepoepsie’ is uit en wordt de 
komende weken cadeau gedaan aan alle 
abonnees van De Schééper. Uiteraard is 
het boek ook te koop in de winkel. PC55 
sprak met Jan.

Zelfvertrouwen
Dat het eerste boek van Jan er nu pas is, 
heeft eigenlijk een vrij tragische reden. “Er 
hebben altijd verhalen in mijn hoofd geze-
ten en wie weet met een andere docent Ne-
derlands op de middelbare school, was het 
er misschien eerder van gekomen. Ik her-
inner me een opstel dat ik schreef, waarop 
ik als feedback kreeg dat het wel érg veel 
leek op de stijl van Arthur van Schendel. 
En op de manier waarop het gezegd werd 
door de docent, wist ik dat het niet als 
compliment bedoeld was. Mijn zelfvertrou-
wen op dat gebied was meteen weg. Zo 
jammer maar goed, het is niet meer terug 
te draaien. Kan er hooguit nog een oproep 
aan docenten van maken: let op met wat 
je tegen leerlingen zegt, het kan soms erg 
hard aankomen.” 

Carrière
Jan had een rijk leven, maakte veel mee en 
woonde jaren in het buitenland. “Ik heb in 
het ontwikkelingswerk gezeten als sociaal 
geograaf. Ik was de verbinding tussen de 
bevolking en instanties om irrigatiesyste-
men op te zetten, scholen te bouwen en 
ziekenhuizen op te zetten. Dat werk deed ik 
onder andere in Malawi, Kenia en Sri Lan-
ka. Prachtige jaren maar ook toen dacht ik 
er niet aan om te schrijven. Ja, ambtelijke 
rapporten maar daar kwam mijn fantasie 
niet aan te pas. Wel las ik altijd heel veel, 
ik heb wat boeken verslonden. Ik denk dat 
ik daar in de jaren een hoop inspiratie door 
heb opgebouwd en die moest er nu uit.”

Literatuur
Na het pensioen ging Jan er voor zitten en 
begon hij te schrijven. “Liefst alleen, ik laat 
mijn werk pas aan iemand zien als het af is. 
Lange tijd wist dus niemand dat ik aan het 
schrijven was.” Vanaf de bank klinkt het: “Ik 
wel want je schreef ook wel eens gedichten 
en die mocht ik lezen.” Nanny is de vrouw 
van Jan en is de eerste die zijn verhalen mag 
lezen. “Ze zijn echt goed, in mijn beschei-
den mening is het literatuur wat Jan maakt.” 
Om er lachend aan toe te voegen: “Maar ik 
weet niet of ik er verstand van heb hoor.” 
Het feit dat Nanny Nederlandse taal en let-
terkunde heeft gestudeerd doet vermoeden 
dat er een basis is voor deze bewering.

Herkenning
De verhalen van Jan zijn veelal gebaseerd 
op bestaande legendes, anekdotes en 
herinneringen uit zijn jeugd. “Niet allemaal 
autobiografisch maar er zijn altijd herken-
ningspunten. Mijn tante Aal herkende veel 
van de situaties, al riep ze soms tijdens 
het lezen: ‘Dat was ik niet, hè, dat zei je 
moeder altijd.’ Ik liet mijn verhalen aan wat 
meer mensen lezen en allemaal vroegen 
ze om meer en een enkeling vroeg waar-
om ik ze niet in boekvorm uit zou geven. 
Dat bracht me op het idee om Heemkunde 
Werkgroep Reusel erbij te betrekken. Dit 
omdat de verhalen in de Kempen spelen, 
veelal in het verleden. Ze zagen het meer 
dan zitten en dus wordt mijn boek in sep-
tember cadeau gedaan aan alle abonnees 
van De Schééper. Ik vind dat echt een eer.”

Inhoud
“In ‘Brabbelepoepsie’ staan drie verhalen. 
‘De Tovertuin’ verhaalt over het fameuze 
openluchtbal dat vroeger in Reusel plaats-
vond en wordt geschreven vanuit het per-
spectief van mij als twaalfjarige. Ik had niks 
op dat bal te zoeken, zag dingen die een 
twaalfjarige helemaal niet moest zien maar 

hield er wel mooie herinneringen aan over. 
Zeker omdat we na het bal altijd munten 
gingen zoeken en me dat in één jaar fl 18,- 
opleverde. Daarvan kocht ik een leren bal 
voor de voetbalclub waar ik lid van was. 
Leverde me het voorzitterschap op en een 
plek als midvoor, terwijl ik toch een zeer 
matig begaafd voetballer was.” In het ver-
haal ‘Koning Karel’ zou men de voormalig 
pastoor van Reusel kunnen herkennen. 
Jan: “Die heeft zoveel streken uitgehaald, 
die laat ik terugkomen in het leven van de 
Koning. Mensen van hier herkennen de 
persoon, voor mensen die niets met Reusel 
hebben, is het gewoon een pakkend ver-
haal over een eigenzinnige koning.”

Brabbelepoepsie
Het verhaal ‘Brabbelepoepsie’ is een ont-
roerende vertelling uit de jeugd van Jan, 
toen hij in Diessen bij de watermolen ging 
logeren. Daar leerde hij opa Graard kennen; 
een man die onwaarschijnlijk mooi kon zin-
gen. Jan: “Hij zong op een bepaald mo-
ment hevig geëmotioneerd een zeer dra-
matisch Duits liedje waarvan ik geen woord 
begreep. Toen ik mijn tante ernaar vroeg, 
zei ze dat hij ‘brabbelepoepsie’ zong. Ik 

denk dat ze het zelf ook niet verstond, er 
niet zoals ik door aangedaan was en zich 
er schouderophalend maar van af maakte. 
Dit verhaal kent dramatische wendingen en 
vertelt over het noodlot in het leven.”

Creatief proces
Jan is gelukkig dat het creatieve proces als-
nog bij hem op gang is gekomen. De vol-
gende verhalen staan al klaar in zijn hoofd 
en sommige al in zijn pc. “Heerlijk om dat 
proces te mogen doormaken. Ik denk nu 
ook wel eens ‘was ik daar maar eerder 
mee begonnen’ maar goed: beter laat dan 
nooit. Van mensen die zelf schrijver zijn, 
heb ik al een paar zeer positieve recen-
sies teruggekregen en dat doet me goed. 
Iemand schreef me zelfs dat hij het boek 
voor een tweede keer had gelezen en er 
toen heel andere dingen in ontdekte.” Het 
eerste boek werd op 20 augustus officieel 
overhandigd aan Gerrit van de Wouw, de 
waarnemend voorzitter van de Heemkunde 
Werkgroep Reusel. Wie het boek niet thuis 
bezorgd krijgt, kan het boek kopen in de 
boekwinkel of bestellen via 

www.roselo.nl

Brabbelepoepsie
Jan Lavrijsen schrijft boek geïnspireerd op zijn eigen leven en gebeurtenissen uit de regio

Het verhaal ‘Brabbelepoepsie’ is een ontroerende vertelling uit de jeugd van Jan, toen 
hij in Diessen bij de watermolen ging logeren. Daar leerde hij opa Graard kennen;  
een man die onwaarschijnlijk mooi kon zingen. Jan: “Hij zong op een bepaald  
moment hevig geëomtioneerd een zeer dramatisch Duits liedje waarvan ik geen woord 
begreep. Toen ik mijn tante ernaar vroeg, zei ze dat hij ‘brabbelepoepsie’ zong.”  
V.l.n.r.: Gerrit van de Wouw en Jan Lavrijsen

BOEK
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

CITROEN C1, 3 DRS, PS GRIJS 2007 1950,00
CITROEN BERLINGO 2.0 HDI BLAUW 2002 2350,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MAZDA 3 1.6I, 5 DRS, AIRCO, 65000KM GRIJS 2005 4950,00
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 6950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1300,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2011 POA   
SEAT  AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1950,00
SUZUKI  SWIFT 1.3I, 3 DRS, AC, PS GRIJS 2005 3950,00
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS, AUTOMAAT GRIJS 2003 POA
TOYOTA COROLLA 1.6, VERSO GRIJS 2002 POA             
TOYOTA COROLLA, VERSO VAN, 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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

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

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

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



15 3 september 2021

Dichtbij huis werken in de zorg
Zorgorganisatie Oktober staat voor de beste zorg voor kwetsbare ouderen in de Kempen.  
Zij willen dat deze ouderen zich thuis voelen, waar ze ook wonen. De organisatie bestaat 
uit 9 verschillende woonzorghuizen, wijkzorg, hulp bij het huishouden, revalidatiecentra 
voor senioren, een hospice en een dagbestedingshuis. 

Oktober staat klaar voor mensen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Heeze-
Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In dit 
gesprek komt aan bod hoe Oktober dit voor elkaar krijgt en wat ze daarvoor nodig 
hebben. Hoe kunnen innovatieve technieken daarbij helpen?  Minstens zo belangrijk: 
de ‘beste zorg’ is ook warme zorg en een persoonlijke benadering richting de cliënten. 
Dat vraagt om gepassioneerde medewerkers. Dus is ook de vraag hoe je het werk voor 
de medewerkers minder zwaar en dus plezieriger kunt maken. 

Het gesprek gaat ook over de voordelen van dicht bij huis werken, over carrièrekansen, 
opleiden, de stimulans om te groeien in je werk en persoonlijkheid. Er blijkt heel veel 
mogelijk bij Oktober! Voor meer informatie over Oktober kijk eens op de website:  
www.zorginoktober.nl
 

LUISTER AANSTAANDE WOENSDAG 8 SEPTEMBER VANAF 12.00 UUR 
NAAR HET LUNCHPROGRAMMA MET FRANK VAN LOON. 

DE HERHALING IS OP ZATERDAG 11 SEPTEMBER VANAF 11.00 UUR 
MET TIES VAN DER STAS.

Presentator Eddy van de Woude (l) in gesprek met recruiter Magda Peeters (m) & 
teammanager Edwin Lichteveld, (r) van Zorgorganisatie Oktober.

Foto: Geert-Jan Timmermans, www.timmermansoog.com 

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

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

IN DE KEMPEN

KEMPEN - In de bibliotheken van Ber-
geijk, Bladel en Eersel komen informa-
tiepunten van Volksuniversiteit De Kem-
pen. De bibliotheken worden steeds 
meer een plek die kennisuitwisseling 
stimuleert. 

Het is al lang veel meer de ruimte waar 
alleen boeken uitgeleend worden. Biblio-
theek de Kempen en Volksuniversiteit De 
Kempen werken al langer samen op het 
gebied van lezingen. 

Vanaf nu kan men in de drie genoemde 
vestigingen terecht voor het verkrijgen van 
informatie en inspiratie over alle cursussen, 

docenten, instapniveaus, locaties, tijden en 
dergelijke.  

De vrijwilligers helpen ook bij het (online) 
inschrijven. Op de volgende tijden zijn de 
informatiepunten geopend: 

Bergeijk: 
Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur,  

Bladel: 
Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur, 

Eersel: 
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Informatiepunten van 
Volksuniversiteit De Kempen 
in bibliotheken

HOOGELOON - 
Het bestuur van 
vv Hoogeloon 
besloot onlangs 
om het collectief 
van 135 sponso-
ren en 50 dona-
teurs de titel club-

man/-vrouw van het jaar toe te kennen. 
Een symbolisch gebaar van de club om 
al die ondersteuners te bedanken voor 
hun financiële bijdrage aan de club ge-
durende de voorbije seizoenen, die he-
laas goeddeels in het teken stonden van 
de coronapandemie.

Nu die pandemie zijn einde lijkt te nade-
ren, staan bij vv Hoogeloon de voetballers 
te trappelen om weer het veld op te gaan. 
Met zes seniorenteams, een dameselftal en 
elf jeugdteams gaan de blauwwitten weer 
van voetbalplezier genieten. Waar moge-
lijk prestatief, maar vooral ook recreatief. 
Kernwaarden daarbij zijn sportief bezig zijn 
en sociaal ontmoeten! De club, met bijna 
400 leden, kijkt met vertrouwen naar de 
toekomst, waarin het voor de Hoogeloonse 
jeugd perspectief wil bieden.

Op basis van jeugdopleidingsplannen, ge-
dragen door gediplomeerde en kundige 
jeugdtrainers en -begeleiders, verwacht de 
club de komende jaren aan de jeugd- en 
seniorenleden een plezierige en sportie-

ve vrijetijdsbesteding te kunnen bieden. 
Daarvoor is ook in financiële zin geïnves-
teerd. Een groot aantal Hoogeloonse en 
Kempische sympathisanten heeft aan het 
realiseren van die voetbalplannen en het 
verbeteren van de voetbalaccommodatie 
een wezenlijke bijdrage geleverd. En daar-
voor is de club aan die ondersteuners veel 
dank verschuldigd, zo is de opvatting bij vv 
Hoogeloon. Die dank wil de vereniging dan 
ook oprecht en met overtuiging uitspreken, 
waarbij de realiteit is dat de achterliggende 
coronaperiode ook voor die sympathisan-
ten een aantal obstakels en hindernissen 
zal hebben opgeleverd. Tegen die achter-
ban voelt vv Hoogeloon zich geroepen om 
de slogan ‘koop Kempenlokaal’ verder uit 
te dragen.

Wetende dat het gebruikelijk is om jaarlijks 
iemand bij de club tot clubman/-vrouw uit 
te roepen, is er nu door het bestuur voor 
gekozen om het collectief van financiële 
ondersteuners de titel CLUBMAN VAN HET 
JAAR toe te kennen. Een symbolische ges-
te om de dankbaarheid van vv Hoogeloon 
tegenover al die sponsoren te onderstre-
pen. Bij gelegenheid hoopt het kader van 
vv Hoogeloon hen te ontmoeten op sport-
park De Roetwijer!

Namens het bestuur van vv Hoogeloon,
Voorzitter Wim de Laat

Geen voetbal, toch clubman/-vrouw 
bij vv Hoogeloon!

REGIO - 52 stuwen krijgen in het Dom-
melgebied een ingebouwde computer. 
We noemen dit ook wel het automati-
seren van stuwen. Door de ingebouwde 
computer kunnen stuwen namelijk zelf 
het waterpeil regelen. Zo gaan de stu-
wen omhoog bij weinig regen om water 
vast te houden. Bij veel regen gaan ze 
juist omlaag, om wateroverlast te voor-
komen. Door stuwen te automatiseren, 
kunnen we beter inspelen op weers- 
extremen.
 
De stuwen die een ingebouwde computer 
krijgen, zijn eerder dit jaar omgebouwd van 
schotbalkstuwen naar kantelstuwen. Dit 
was nodig, omdat we schotbalkstuwen 
niet kunnen automatiseren. Tot het einde 
van dit jaar werken we dus nogmaals aan 
dezelfde 52 stuwen, ditmaal om ze te au-
tomatiseren. Naar verwachting is het werk 
aan het einde van 2021 klaar.

Automatiseren nodig voor goed 
peilbeheer
Stuwen zorgen ervoor dat we water kunnen 
vasthouden. Zo zorgen we voor voldoende 
(grond)water. Het vasthouden van water is 
erg belangrijk om meer te infiltreren en ons 
grondwater aan te vullen. Daarom stellen 
we stuwen zo hoog mogelijk in, totdat er 
een hoosbui valt. Dan moeten de stuwen 

omlaag gezet worden om wateroverlast te 
voorkomen.
 
We bedienen stuwen nu nog met de hand. 
Snel reageren is daardoor niet altijd mo-
gelijk en daarom houden we water nu 
niet maximaal vast. Stuwen met een inge-
bouwde computer regelen zelf het water-
peil. Het bedienen van deze stuwen kan 
ook op afstand gebeuren. Zo kunnen we in 
de toekomst maximaal water vasthouden 
om droogte tegen te gaan en tegelijk wa-
teroverlast voorkomen. Dit project wordt 
mede mogelijk gemaakt door en in samen-
werking met Provincie Noord-Brabant.

Een ingebouwde computer 
voor 52 stuwen in het 
Dommelgebied
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EEN FAMILIAIR BEDRIJF
DAT JOU DE WERELD BIEDT

www.werkenbijklg.com

Solliciteer naar jouw droombaan
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Wij zijn op zoek naar een 

Allround (productie)medewerker
voor onze rondhouthandel

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

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

P. Waterschoot
Houthandel,- Verduurzamen B.V.

Dorpstraat 36,  
5529 AW  Casteren

VACATURE
Je houdt van een leuke dynamische omgeving om in te werken. De klant staat voor jou 
centraal en aan hen lever je diensten en reparaties. Verhagen Elektroservice is een bedrijf 
waar de klant Koning is. Ons bedrijf staat al meer dan 30 jaar bekend als klantvriendelijk 
en servicegericht bedrijf op het gebied van witgoed.

Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor

PLAATSEN EN INBOUWEN VAN 
WITGOED- EN 

KEUKENAPPARATUUR
MET EVENTUEEL EEN OPLEIDING TOT SERVICEMONTEUR

Heb je interesse in deze vacature?  
Neem contact op met Ron Verhagen via 0497-642475 of 
e-mail naar winkel@verhagenelektroservice.nl.

Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel
Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl

Foto en tekst: Thijs van der Zanden

BLADEL - Genieten van natuur en buiten-
lucht vinden we heel belangrijk. Het bui-
ten zitten en waarnemen van aanwezige 
geuren, het voelen van wind en het horen 
en zien van vogeltjes en andere schep-
seltjes van moeder natuur zijn primaire 
behoeften. We zijn ervan overtuigd dat 
cliënten en personeel zich zo kunnen ont-
spannen en hun zorgen even vergeten.

Aan het woord zijn Theo Sleddens en  
Mieke Ansems-Segers, respectievelijk  
cliënt en verzorgende 3 IG in de Esdoorn-
dreef van verpleeghuis de Floriaan in Bla-
del. Beiden zijn grote liefhebbers van alles 
wat in de natuur groeit en bloeit.   

Voorgeschiedenis
Zo’n drie jaar geleden nam Mieke het initi-
atief om in de gezamenlijke buitentuin, van 
de afdelingen Esdoorndreef en Kastanje- 
dreef, de grote rododendron planten te 

laten verwijderen, een voetpad aan te leg-
gen en nieuwe aanplant te realiseren. Dat 
voorstel werd ondersteund door de afde-
ling Vastgoed en werd uitgevoerd. Dit jaar 
werden plannen gesmeed er een prieeltje 
te plaatsen zodat men beschut en vaker 
kon genieten van de binnentuin. 

Realisatie
Wim Sleddens, een broer van Theo, maak-
te een werktekening van het bouwwerkje. 
Met die tekening als basis, werd overlegd 
en vooral samengewerkt om het prieeltje te 
realiseren. De Hubo bouwmarkt uit Bladel 
werd betrokken, werkte de tekening uit en 
leverde de benodigde materialen. Boven-
dien sponsorde het bedrijf de helft van de 
kosten. De andere helft kwam uit het giften-
potje van de Floriaan. Sjaak en Wim Sled-
dens, broers van Theo, bouwden zonder er 
een vergoeding voor te vragen het prieeltje 
en kunnen trots zijn op het resultaat. Het 
prieeltje is op bijgaande foto te zien samen 
met de initiatiefnemers Mieke en Theo.

Prachtig prieeltje 
binnentuin Floriaan

BLADEL - Vanaf 15 september gaat 
Coderdojo Bladel van start op het Pius 
X-College. Elke twee weken kan ieder-
een van 7 tot 17 jaar, die interesse heeft 
in (leren) programmeren en/of automati-
seren, hier terecht.

Je bedenkt zelf een opdracht of je kiest één 
van de vele mogelijkheden om zelf aan de 
slag te gaan met een project. 

Er kan op alle niveaus gewerkt worden; 
van beginner tot ervaren programmeurs en 
van spellen maken tot programmeren van 

robots of websites ontwerpen. Voor meer 
informatie of inschrijven zie:

www.coderdojo-bladel.nl

(Leren) programmeren en/of automatiseren

De Voetjebal-methode is vanuit de ge-
dachte dat kinderen in deze tijd te wei-
nig gevarieerd bewegen. Kinderen die 
goed kunnen bewegen, zijn ook beter 
in staat om cognitieve vaardigheden te 
ontwikkelen en voelen zich fijner.

Voetjebal ‘Leren om te bewegen, 
bewegen om te leren’
Voetjebal is het eerste speciale voetbal 
speelconcept van Nederland voor kinderen 
van 2 t/m 5 jaar waarbij wij de kracht van 
voetbal gebruiken om het potentieel van 
het kind te ontwikkelen. Kleuters en peu-
ters maken tijdens de Voetjebal lessen voor 
het eerst op een gestructureerde manier 
(samen met een ouder) kennis met een bal, 
waarbij de nadruk uiteraard op spel en ple-
zier ligt. Op een speelse manier verbeteren 
kinderen hun motoriek en coördinatie en 
leren ze onder andere: kleuren benoemen, 
synchroon tellen en symbolen herkennen. 

Al het voetjebal materiaal is speciaal ont-
worpen voor kinderen en stimuleert hun 
coördinatie, behendigheid en balans. Voet-
jebal de Kempen start op 11 september 
2021 bij het Rythovius College in Eersel.

Elke zaterdag ochtend tussen 09.00 en 
12.00. 
Ben je enthousiast en lijkt het jullie leuk 
om gratis deel te nemen aan een proefles? 
Stuur dan een e-mail naar dekempen@ 
voetjebal.nl 

Neem alvast een kijkje op: 

dekempen.voetjebal.nl

Voetjebal ‘de Kempen’ 
gaat van start!

OM DE HOEK
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facebook.com/vanwoerkummodewww.vanwoerkummode.nl Burg. Magneestraat 24-26 - Bergeijk - tel. 0497-571926

WIJ ZIJN ER 
KLAAR VOOR!

STAPELKORTING

HERFSTMODE2021

IN DE KEMPEN

HOOGELOON - In D’n Anloôp in Hooge-
loon is er vanaf nu een duo expositie 
met ongeveer 50 werken te bezichtigen 
van Jac Hakkens en Johan Hakkens.

Jac Hakkens schildert stillevens op paneel 
of doek. Ze zijn gedetailleerd uitgewerkt 
maar perfectie is uiteraard niet het eind-
doel. Het licht en de ruimtelijkheid in de 
voorstelling alsmede de sfeer, de rust en de 
tijdloosheid die het werk uitstraalt zijn be-
palend. Na een gedegen voorstudie wordt 
de getekende opzet in dunne lagen op-
gebouwd en met glaceerlagen afgewerkt, 
een werkwijze die al door schilders in de 
renaissance werd toegepast. Maar er is 
volgens hem pas sprake van een goed stil-
leven als het eindresultaat een meerwaarde 
heeft die het ambachtelijke overstijgt.

Johan Hakkens (zoon van Jac) schildert 
en tekent voornamelijk portret en model 
en heeft een sterke voorkeur voor werken 
naar waarneming omdat hierdoor het ka-
rakter van de persoon dieper kan worden 
doorgrond en weergegeven. Zijn werk is 
veelal wat losjes van opzet maar ook de 

verfi jnde technieken schuwt hij niet. In 
2019 maakte zijn schilderij ‘Zelfportret als 
52-jarige’ onderdeel uit van de 2 maanden 
durende expositie Lang Leve Rembrandt in 
het Rijksmuseum.

Expositie van Jac Hakkens en 
Johan Hakkens in D’n Anloôp 

“Opa heeft niet voorgelezen want hij 
was weer zijn bril vergeten”, zegt Tess. 
Dit zou een signaal kunnen zijn dat opa 
laaggeletterd is. De opa van Tess is niet 
de enige: zo’n 2,5 miljoen volwassenen 
in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lo-
pen daardoor dagelijks tegen een hoop 
problemen aan. Denk maar aan sollicite-
ren, een bijsluiter voor medicijnen lezen, 
geldzaken bijhouden en dus ook (klein)
kinderen voorlezen.

Laaggeletterdheid, op zich al een moei-
lijk woord, betekent niet alleen dat iemand 
moeite heeft met lezen. Ook schrijven en 
rekenen en het gebruik van een computer 
of mobiele telefoon kunnen daardoor erg 
lastig zijn, daardoor wordt het weer moeilijk 
om mee te kunnen doen vandaag de dag. 
Wanneer iemand laaggeletterdheid is heeft 
dat een grote invloed op iemands persoon-
lijke leven, maar ook op de maatschappij. 
Wij willen graag dat iedereen mee kan doen 
in onze samenleving. Daarom is het van be-
lang dat iedereen kan lezen, schrijven, re-
kenen en om kan gaan met een computer.

Er zit nog een enorm taboe op het niet kun-
nen lezen of schrijven. Mensen vinden het 
moeilijk om hierover te praten. Ze gebrui-
ken allerlei smoesjes om het te verbergen. 
Voor mensen die laaggeletterdheid zijn is 
het vaak moeilijk om mee te kunnen doen. 
Zij hebben problemen om eigen doelen 
te bereiken en de eigen kennis en moge-
lijkheden te ontwikkelen. Ook is bewezen 
dat laaggeletterdheid leidt tot een lager 
gezondheidsniveau, minder kansen op de 
arbeidsmarkt en meer kans op schulden 
en daardoor meer zorggebruik en hoge-
re kosten. Gelukkig zien veel partijen het 
probleem van laaggeletterdheid. Daarom 
zijn wij ook blij dat de Kempische Digitaal 
huizen en andere lokale partners zoals 
bijvoorbeeld het Kempisch Ondernemers 
Platform en Kempenplus meedoen met het 
bestrijden van laaggeletterdheid. Samen 
met deze partners en de vele vrijwilligers 
willen we dit probleem aanpakken.

De Week van Lezen en Schrijven, van 6 
tot en met 12 september, staat in het te-
ken van mensen aanmoedigen om meer te 
lezen (leesbevordering) en alfabetisering. 
Met dat laatste bedoelen we het leren van 
woorden en de betekenis daarvan, zodat u 
deze kunt gebruiken om zinnen te maken 
en zo beter te kunnen lezen en schrijven in 
de Nederlandse taal. Daarom start in sep-
tember de cursus ‘Marktplaats’. Tijdens 
deze gratis cursus leert u hoe u het beste 
spullen kunt kopen of verkopen op markt-
plaats. Door het volgen van deze cursus 
leert u Marktplaats beter kennen en leert 
u op een veilige manier communiceren via 
internet en veilig fi nanciële transacties af-
handelen.

Graag nodig ik iedereen uit om goed in zijn 
omgeving te kijken of mensen extra on-
dersteuning nodig hebben omdat zij laag-
geletterd zijn. De leeftijd maakt niets uit: u 
bent immers nooit te oud om te leren lezen.
Wilt u zelf beter leren lezen of schrijven of 
kent u iemand die moeite heeft met lezen 
en schrijven of wilt u juist anderen helpen 
met (digi)taal? Neem dan contact op met 
Digitaalhuis De Kempen via: www.digi-
taal-huisdekempen.nl of via: 06-33590936.

Maarten Maas, 
wethouder

Laaggeletterdheid; wat betekent dat?
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Haas
karbonade

Kippen
drumsticks

Gegaarde
kip schnitzelskip schnitzels

Varkens
oesters

Runder   
vinken

VarkensVarkensVarkens

100 gram € 1,29
GegaardeGegaarde

500 gram € 2,99
Runder   Runder   

100 gram € 1,49

vinkenvinken
4+1

GRATIS

kip schnitzelsoestersoestersoesters
4+1

GRATIS

Chinees / Zeeuws spek

Leverkaas

Chinees / Zeeuws spek
100 gram € 1,75

Chinees / Zeeuws spek

LeverkaasLeverkaasLeverkaasLeverkaasLeverkaas

Chinees / Zeeuws spek
100 gram € 1,19

GRATIS

LeverkaasLeverkaasLeverkaas

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 6 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 11 SEPTEMBER

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

                                                      

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

Runder 
braadvlees

A�ELS EN PEREN

Havermout met 
rozijnen, noten, 

kan�l en honing. 
Le�er bij yoghurt!

HUISGEM�KTE

Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met Havermout met 
rozijnen, noten, rozijnen, noten, rozijnen, noten, rozijnen, noten, 

kan�l en honing. 
Le�er bij yoghurt!

A�els en peren; 
combin�r ze nu 

samen tot �n kilo.
Mixen mag!

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

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

kip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzels
4+1

GRATIS
Een h�rlijke    

tru�elsalami met 
�n l�gje        

Parmez�nse k�s. 

SALTUFO

HUISGEM�KTE
granola!A�ELS EN PEREN HUISGEM�KTE

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

We spreken de familie Boemaars - de Hond op 
een regenachtige dag in de zomer. Terwijl het 
water met bakken uit de hemel valt in Hulsel, 
genieten Yvonne en Tim van hun tuinhuis. Want 
een tuinhuis is méér dan een overkapping die 
schaduw geeft; het is een plek waar je ook 
veilig bent voor zomerse buien. Soms wordt 
het tuinhuis zelfs gebruikt als thuiswerkplek.

Huis en tuin
In maart van dit jaar werd het huis van 
Tim en Yvonne casco opgeleverd. “Toen 
moesten we zelf nog even aan de gang 
met de muren, de vloer en de keuken”, 
vertelt Yvonne. “Tegelijkertijd liep hier de 
hovenier rond. We wilden de tuin klaar 
en netjes hebben op het moment dat 
we gingen verhuizen. Heel eerlijk: ik had 
geen zin in maandenlang zand in huis 
als onze jongens, James van 5 en Lewis 
van 3, een uurtje buiten hadden gespeeld. 
Eén van onze wensen was een tuinhuis 
en dat stond er ook op het moment van 
verhuizing. Behalve uitleggen hoe wij het 
wilden hebben, hoefden we daar niets voor 
te doen. De Houtwinkel overlegde alles 
met onze hovenier, Jonnie Michelbrink. Ze 
namen ons wat dat betreft al het regelwerk 
uit handen.”

Maatwerk
Dat het gezin bij De Houtwinkel aanklopte 
voor een tuinhuis was geen toeval. Tim: “We 
woonden eerst in Bladel en daar hadden 
we ook een op maat gemaakt tuinhuis. De 
vorm van het perceel was zó apart, daar 
paste gewoon niks standaards in. We 
kenden Stijn Lemmens van onze vroegere 
bijbaan bij ’t Drieske in Hulsel, waar Stijn 
met zijn vriendengroep wel eens een pilsje 
kwam drinken. Ons eerste tuinhuis lieten 
we door Stijn ontwerpen en daar zijn we 
altijd heel tevreden over geweest. Logisch 
dat we ook nu weer bij Stijn aanklopten. In 
eerste instantie ontwierp hij een tuinhuis 
van padoek hout. Een strak modern 

tuinhuis stond op papier. We kozen toch 
liever voor landelijk eikenhout zoals ons 
vorige tuinhuis.” Yvonne vult aan: “Omdat 
we zo landelijk wonen, we kijken uit op de 
weilanden, vonden we dat het hout moest 
passen bij de omgeving. Bij het tweede 
ontwerp kregen we meteen het juiste 
gevoel en nu zijn we helemaal blij met het 
resultaat.”

Koop lokaal
Er is nóg een reden dat het tuinhuis bij 
De Houtwinkel vandaan komt. “Ik geloof 
in ‘Koop lokaal’ en daarom hebben we 
voor heel veel zaken met betrekking tot 
de bouw van ons huis voor lokale – en 
regionale – ondernemers gekozen”, legt 
Tim uit. “Stijn maakte het ontwerp en zijn 
team met goede vaklieden voerde het uit. 
Je ziet het vakmanschap terug en voor 
wat betreft service en garantie zijn we ook 
blij dat we lokaal zaken hebben gedaan. 
Mocht er ooit iets niet helemaal naar wens 
zijn of we hebben aanvullende wensen, 
dan zijn de contacten goed en de lijntjes 

kort.” Stijn Lemmens van De Houtwinkel 
vult aan: “We zijn blij met klanten zoals Tim 
en Yvonne, zij spreken hun vertrouwen in 
ons uit en we maken dat graag waar. We 
zijn dankbaar dat ze ons ook gevraagd 
hebben voor de maatwerk kasten en 
horren voor hun woning. Het is fijn in een 
team met vakmensen te mogen werken.”

Werkplek
Zowel Tim als Yvonne werken sinds 
corona steeds vaker thuis. Yvonne: “Ik heb 
gemiddeld drie schermen aan staan dus 
voor mij zal het tuinhuis geen werkplek 
worden.” Voor Tim ligt dat anders: “Sowieso 
hebben we er meteen internet aan laten 
leggen. Vooruitkijken, hè. Ik heb aan een 
laptop genoeg om mijn werk te kunnen 
doen dus ik zie mezelf hier wel zitten. 
Het tuinhuis is zó gemaakt dat we er nog 
een glazen wand aan de voorkant van het 
tuinhuis kunnen plaatsen zodat het een 
afgesloten ruimte wordt. Misschien wel 
leuk voor later als James en Lewis groter 
zijn en ze met hun vrienden willen chillen.”

Thuis
Er is bewust gekozen voor een glazen 
zijwand. Tim: “Omdat we aan de rand van 
het dorp wonen, en er geen plannen zijn 
om deze kant van Hulsel vol te bouwen, 
hebben we bewust voor uitzicht gekozen. 
Geen schutting maar onze blik op groen en 
weilanden. Dat is één van de redenen dat 
we in Hulsel zijn gaan wonen: de vrijheid 
en de rust.” Yvonne lacht: “Hulsel is voor 
de kinderen een heerlijke plek om op te 
groeien, een plek waar ze nog op straat 
kunnen spelen.” Het tuinhuis zal vaak 
genoeg de plek zijn waar met vrienden 
of familie wordt afgesproken. “En dan 
gaat de barbecue lekker aan”, verzekert 
Tim. “Biertje, wijntje, gezelligheid. Dat 
gaat helemaal goed komen. Met een 
deksel op de barbecue en een dak op ons 
tuinhuis kunnen we dagelijks genieten 
van het buitenleven en loopt er geen 
barbecuefeestje meer in de soep.”

Een barbecuefeestje Een barbecuefeestje 
loopt niet meer loopt niet meer 
in de soep met onsin de soep met ons

“Met een deksel op “Met een deksel op 
de barbecue en een de barbecue en een 
dak op ons tuinhuis dak op ons tuinhuis 
kunnen   we   dagelijks kunnen   we   dagelijks 
genieten van het genieten van het 
buitenleven.’’buitenleven.’’
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water met bakken uit de hemel valt in Hulsel, 
genieten Yvonne en Tim van hun tuinhuis. Want 
een tuinhuis is méér dan een overkapping die 
schaduw geeft; het is een plek waar je ook 
veilig bent voor zomerse buien. Soms wordt 
het tuinhuis zelfs gebruikt als thuiswerkplek.
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In maart van dit jaar werd het huis van 
Tim en Yvonne casco opgeleverd. “Toen 
moesten we zelf nog even aan de gang 
met de muren, de vloer en de keuken”, 
vertelt Yvonne. “Tegelijkertijd liep hier de 
hovenier rond. We wilden de tuin klaar 
en netjes hebben op het moment dat 
we gingen verhuizen. Heel eerlijk: ik had 
geen zin in maandenlang zand in huis 
als onze jongens, James van 5 en Lewis 
van 3, een uurtje buiten hadden gespeeld. 
Eén van onze wensen was een tuinhuis 
en dat stond er ook op het moment van 
verhuizing. Behalve uitleggen hoe wij het 
wilden hebben, hoefden we daar niets voor 
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namen ons wat dat betreft al het regelwerk 
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met zijn vriendengroep wel eens een pilsje 
kwam drinken. Ons eerste tuinhuis lieten 
we door Stijn ontwerpen en daar zijn we 
altijd heel tevreden over geweest. Logisch 
dat we ook nu weer bij Stijn aanklopten. In 
eerste instantie ontwierp hij een tuinhuis 
van padoek hout. Een strak modern 
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liever voor landelijk eikenhout zoals ons 
vorige tuinhuis.” Yvonne vult aan: “Omdat 
we zo landelijk wonen, we kijken uit op de 
weilanden, vonden we dat het hout moest 
passen bij de omgeving. Bij het tweede 
ontwerp kregen we meteen het juiste 
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resultaat.”

Koop lokaal
Er is nóg een reden dat het tuinhuis bij 
De Houtwinkel vandaan komt. “Ik geloof 
in ‘Koop lokaal’ en daarom hebben we 
voor heel veel zaken met betrekking tot 
de bouw van ons huis voor lokale – en 
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kort.” Stijn Lemmens van De Houtwinkel 
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afgesloten ruimte wordt. Misschien wel 
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om deze kant van Hulsel vol te bouwen, 
hebben we bewust voor uitzicht gekozen. 
Geen schutting maar onze blik op groen en 
weilanden. Dat is één van de redenen dat 
we in Hulsel zijn gaan wonen: de vrijheid 
en de rust.” Yvonne lacht: “Hulsel is voor 
de kinderen een heerlijke plek om op te 
groeien, een plek waar ze nog op straat 
kunnen spelen.” Het tuinhuis zal vaak 
genoeg de plek zijn waar met vrienden 
of familie wordt afgesproken. “En dan 
gaat de barbecue lekker aan”, verzekert 
Tim. “Biertje, wijntje, gezelligheid. Dat 
gaat helemaal goed komen. Met een 
deksel op de barbecue en een dak op ons 
tuinhuis kunnen we dagelijks genieten 
van het buitenleven en loopt er geen 
barbecuefeestje meer in de soep.”
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We spreken de familie Boemaars - de Hond op 
een regenachtige dag in de zomer. Terwijl het 
water met bakken uit de hemel valt in Hulsel, 
genieten Yvonne en Tim van hun tuinhuis. Want 
een tuinhuis is méér dan een overkapping die 
schaduw geeft; het is een plek waar je ook 
veilig bent voor zomerse buien. Soms wordt 
het tuinhuis zelfs gebruikt als thuiswerkplek.

Huis en tuin
In maart van dit jaar werd het huis van 
Tim en Yvonne casco opgeleverd. “Toen 
moesten we zelf nog even aan de gang 
met de muren, de vloer en de keuken”, 
vertelt Yvonne. “Tegelijkertijd liep hier de 
hovenier rond. We wilden de tuin klaar 
en netjes hebben op het moment dat 
we gingen verhuizen. Heel eerlijk: ik had 
geen zin in maandenlang zand in huis 
als onze jongens, James van 5 en Lewis 
van 3, een uurtje buiten hadden gespeeld. 
Eén van onze wensen was een tuinhuis 
en dat stond er ook op het moment van 
verhuizing. Behalve uitleggen hoe wij het 
wilden hebben, hoefden we daar niets voor 
te doen. De Houtwinkel overlegde alles 
met onze hovenier, Jonnie Michelbrink. Ze 
namen ons wat dat betreft al het regelwerk 
uit handen.”

Maatwerk
Dat het gezin bij De Houtwinkel aanklopte 
voor een tuinhuis was geen toeval. Tim: “We 
woonden eerst in Bladel en daar hadden 
we ook een op maat gemaakt tuinhuis. De 
vorm van het perceel was zó apart, daar 
paste gewoon niks standaards in. We 
kenden Stijn Lemmens van onze vroegere 
bijbaan bij ’t Drieske in Hulsel, waar Stijn 
met zijn vriendengroep wel eens een pilsje 
kwam drinken. Ons eerste tuinhuis lieten 
we door Stijn ontwerpen en daar zijn we 
altijd heel tevreden over geweest. Logisch 
dat we ook nu weer bij Stijn aanklopten. In 
eerste instantie ontwierp hij een tuinhuis 
van padoek hout. Een strak modern 

tuinhuis stond op papier. We kozen toch 
liever voor landelijk eikenhout zoals ons 
vorige tuinhuis.” Yvonne vult aan: “Omdat 
we zo landelijk wonen, we kijken uit op de 
weilanden, vonden we dat het hout moest 
passen bij de omgeving. Bij het tweede 
ontwerp kregen we meteen het juiste 
gevoel en nu zijn we helemaal blij met het 
resultaat.”

Koop lokaal
Er is nóg een reden dat het tuinhuis bij 
De Houtwinkel vandaan komt. “Ik geloof 
in ‘Koop lokaal’ en daarom hebben we 
voor heel veel zaken met betrekking tot 
de bouw van ons huis voor lokale – en 
regionale – ondernemers gekozen”, legt 
Tim uit. “Stijn maakte het ontwerp en zijn 
team met goede vaklieden voerde het uit. 
Je ziet het vakmanschap terug en voor 
wat betreft service en garantie zijn we ook 
blij dat we lokaal zaken hebben gedaan. 
Mocht er ooit iets niet helemaal naar wens 
zijn of we hebben aanvullende wensen, 
dan zijn de contacten goed en de lijntjes 

kort.” Stijn Lemmens van De Houtwinkel 
vult aan: “We zijn blij met klanten zoals Tim 
en Yvonne, zij spreken hun vertrouwen in 
ons uit en we maken dat graag waar. We 
zijn dankbaar dat ze ons ook gevraagd 
hebben voor de maatwerk kasten en 
horren voor hun woning. Het is fijn in een 
team met vakmensen te mogen werken.”

Werkplek
Zowel Tim als Yvonne werken sinds 
corona steeds vaker thuis. Yvonne: “Ik heb 
gemiddeld drie schermen aan staan dus 
voor mij zal het tuinhuis geen werkplek 
worden.” Voor Tim ligt dat anders: “Sowieso 
hebben we er meteen internet aan laten 
leggen. Vooruitkijken, hè. Ik heb aan een 
laptop genoeg om mijn werk te kunnen 
doen dus ik zie mezelf hier wel zitten. 
Het tuinhuis is zó gemaakt dat we er nog 
een glazen wand aan de voorkant van het 
tuinhuis kunnen plaatsen zodat het een 
afgesloten ruimte wordt. Misschien wel 
leuk voor later als James en Lewis groter 
zijn en ze met hun vrienden willen chillen.”

Thuis
Er is bewust gekozen voor een glazen 
zijwand. Tim: “Omdat we aan de rand van 
het dorp wonen, en er geen plannen zijn 
om deze kant van Hulsel vol te bouwen, 
hebben we bewust voor uitzicht gekozen. 
Geen schutting maar onze blik op groen en 
weilanden. Dat is één van de redenen dat 
we in Hulsel zijn gaan wonen: de vrijheid 
en de rust.” Yvonne lacht: “Hulsel is voor 
de kinderen een heerlijke plek om op te 
groeien, een plek waar ze nog op straat 
kunnen spelen.” Het tuinhuis zal vaak 
genoeg de plek zijn waar met vrienden 
of familie wordt afgesproken. “En dan 
gaat de barbecue lekker aan”, verzekert 
Tim. “Biertje, wijntje, gezelligheid. Dat 
gaat helemaal goed komen. Met een 
deksel op de barbecue en een dak op ons 
tuinhuis kunnen we dagelijks genieten 
van het buitenleven en loopt er geen 
barbecuefeestje meer in de soep.”

Een barbecuefeestje Een barbecuefeestje 
loopt niet meer loopt niet meer 
in de soep met onsin de soep met ons

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

We spreken de familie Boemaars - de Hond op 
een regenachtige dag in de zomer. Terwijl het 
water met bakken uit de hemel valt in Hulsel, 
genieten Yvonne en Tim van hun tuinhuis. Want 
een tuinhuis is méér dan een overkapping die 
schaduw geeft; het is een plek waar je ook 
veilig bent voor zomerse buien. Soms wordt 
het tuinhuis zelfs gebruikt als thuiswerkplek.

Huis en tuin
In maart van dit jaar werd het huis van 
Tim en Yvonne casco opgeleverd. “Toen 
moesten we zelf nog even aan de gang 
met de muren, de vloer en de keuken”, 
vertelt Yvonne. “Tegelijkertijd liep hier de 
hovenier rond. We wilden de tuin klaar 
en netjes hebben op het moment dat 
we gingen verhuizen. Heel eerlijk: ik had 
geen zin in maandenlang zand in huis 
als onze jongens, James van 5 en Lewis 
van 3, een uurtje buiten hadden gespeeld. 
Eén van onze wensen was een tuinhuis 
en dat stond er ook op het moment van 
verhuizing. Behalve uitleggen hoe wij het 
wilden hebben, hoefden we daar niets voor 
te doen. De Houtwinkel overlegde alles 
met onze hovenier, Jonnie Michelbrink. Ze 
namen ons wat dat betreft al het regelwerk 
uit handen.”

Maatwerk
Dat het gezin bij De Houtwinkel aanklopte 
voor een tuinhuis was geen toeval. Tim: “We 
woonden eerst in Bladel en daar hadden 
we ook een op maat gemaakt tuinhuis. De 
vorm van het perceel was zó apart, daar 
paste gewoon niks standaards in. We 
kenden Stijn Lemmens van onze vroegere 
bijbaan bij ’t Drieske in Hulsel, waar Stijn 
met zijn vriendengroep wel eens een pilsje 
kwam drinken. Ons eerste tuinhuis lieten 
we door Stijn ontwerpen en daar zijn we 
altijd heel tevreden over geweest. Logisch 
dat we ook nu weer bij Stijn aanklopten. In 
eerste instantie ontwierp hij een tuinhuis 
van padoek hout. Een strak modern 

tuinhuis stond op papier. We kozen toch 
liever voor landelijk eikenhout zoals ons 
vorige tuinhuis.” Yvonne vult aan: “Omdat 
we zo landelijk wonen, we kijken uit op de 
weilanden, vonden we dat het hout moest 
passen bij de omgeving. Bij het tweede 
ontwerp kregen we meteen het juiste 
gevoel en nu zijn we helemaal blij met het 
resultaat.”

Koop lokaal
Er is nóg een reden dat het tuinhuis bij 
De Houtwinkel vandaan komt. “Ik geloof 
in ‘Koop lokaal’ en daarom hebben we 
voor heel veel zaken met betrekking tot 
de bouw van ons huis voor lokale – en 
regionale – ondernemers gekozen”, legt 
Tim uit. “Stijn maakte het ontwerp en zijn 
team met goede vaklieden voerde het uit. 
Je ziet het vakmanschap terug en voor 
wat betreft service en garantie zijn we ook 
blij dat we lokaal zaken hebben gedaan. 
Mocht er ooit iets niet helemaal naar wens 
zijn of we hebben aanvullende wensen, 
dan zijn de contacten goed en de lijntjes 

kort.” Stijn Lemmens van De Houtwinkel 
vult aan: “We zijn blij met klanten zoals Tim 
en Yvonne, zij spreken hun vertrouwen in 
ons uit en we maken dat graag waar. We 
zijn dankbaar dat ze ons ook gevraagd 
hebben voor de maatwerk kasten en 
horren voor hun woning. Het is fijn in een 
team met vakmensen te mogen werken.”

Werkplek
Zowel Tim als Yvonne werken sinds 
corona steeds vaker thuis. Yvonne: “Ik heb 
gemiddeld drie schermen aan staan dus 
voor mij zal het tuinhuis geen werkplek 
worden.” Voor Tim ligt dat anders: “Sowieso 
hebben we er meteen internet aan laten 
leggen. Vooruitkijken, hè. Ik heb aan een 
laptop genoeg om mijn werk te kunnen 
doen dus ik zie mezelf hier wel zitten. 
Het tuinhuis is zó gemaakt dat we er nog 
een glazen wand aan de voorkant van het 
tuinhuis kunnen plaatsen zodat het een 
afgesloten ruimte wordt. Misschien wel 
leuk voor later als James en Lewis groter 
zijn en ze met hun vrienden willen chillen.”

Thuis
Er is bewust gekozen voor een glazen 
zijwand. Tim: “Omdat we aan de rand van 
het dorp wonen, en er geen plannen zijn 
om deze kant van Hulsel vol te bouwen, 
hebben we bewust voor uitzicht gekozen. 
Geen schutting maar onze blik op groen en 
weilanden. Dat is één van de redenen dat 
we in Hulsel zijn gaan wonen: de vrijheid 
en de rust.” Yvonne lacht: “Hulsel is voor 
de kinderen een heerlijke plek om op te 
groeien, een plek waar ze nog op straat 
kunnen spelen.” Het tuinhuis zal vaak 
genoeg de plek zijn waar met vrienden 
of familie wordt afgesproken. “En dan 
gaat de barbecue lekker aan”, verzekert 
Tim. “Biertje, wijntje, gezelligheid. Dat 
gaat helemaal goed komen. Met een 
deksel op de barbecue en een dak op ons 
tuinhuis kunnen we dagelijks genieten 
van het buitenleven en loopt er geen 
barbecuefeestje meer in de soep.”
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loopt niet meer loopt niet meer 
in de soep met onsin de soep met ons
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Resultaten onderzoek Inwonerspanel over  
de warmtetransitie 
Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering, zijn nationale en internationale 
doelen afgesproken. Eén van de doelen is dat in 2050 
geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen 
van gebouwen. We gaan daarom stapje voor stapje van 
het aardgas af. Dit heet de warmtetransitie. 

In juni werd via het Inwonerspanel onderzoek gedaan 
naar hoe de warmtetransitie leeft bij inwoners, of en 
wanneer men betrokken wil worden en op welke 
manier. Aan dit onderzoek deden 515 mensen mee, een 
respons van 55%. Bijna negen op de tien (86%) van hen 
woont in een koopwoning, zonder Vereniging van 
Eigenaren. 

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat 
bijna zes op de tien (56%) respondenten bekend is met 
de warmtetransitie. Bijna de helft (48%) van hen staat 
positief tegenover deze transitie. Vier op de tien (41%) 
wil hier ook graag een bijdrage aan leveren.

Daarnaast bleek dat al behoorlijk wat respondenten 
energiebesparende maatregelen hebben aangebracht in 
of aan hun woning. Het gaat dan met name om isolatie-
glas (76%), dakisolatie (65%) en gevelisolatie (63%). 

Men wil voornamelijk maatregelen nemen als deze 
bijdragen aan comfort in huis (58%), geld besparen op 
de energierekening (52%) en de maatregelen op korte 
termijn qua investering terugbetalen (46%). 
Daarentegen zijn er ook zorgen over de warmtetransitie. 
De voornaamste zorgen zijn dat het veel geld gaat 
kosten (62%), dat mensen niet zelf kunnen bepalen 
wanneer en/of ze van het gas af willen (42%) en dat 
mensen met veel rompslomp te maken krijgen (41%). 

Een derde (33%) van de respondenten zou meer 
duurzame maatregelen aan de woning treffen als hij of 
zij daar de financiële middelen voor zou hebben. De 
helft van de respondenten (51%) geeft daarnaast aan 
meer maatregelen te nemen als het hen gemakkelijk 
wordt gemaakt. Op de vraag wie verantwoordelijk is 
voor de overstap van aardgas naar andere 
energiebronnen is twee derde (67%) van de 
respondenten van mening dat inwoners samen met de 
overheid verantwoordelijk zijn. Eén op de vijf (18%) 
vindt dat de overheid dit helemaal zelf zou moet 
regelen.

Het volledige rapport met de resultaten van het onder-
zoek kunt u vinden op www.inwonerspanelbladel.nl.

Opgraven van geschiedenis 
in De Groene Long 
De voorbereidingen voor de realisatie van dorpspark 
De Groene Long zijn in volle gang. De meeste 
voorbereidingen zijn niet in het gebied zelf zichtbaar. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van een 
nieuw bestemmingsplan, het bepalen van de eisen 
voor de aannemer en het vastleggen van afspraken 
tussen de gemeente en Stichting De Groene Long. 
Maar wie de afgelopen tijd het gebied heeft 
bezocht, heeft toch al het één en ander van de 
voorbereidingen mee kunnen krijgen. Tuinderij het 
Groene Goud valt natuurlijk het meest op. Deze tuin 
is volop aan het groeien en bloeien. Wie er nog niet 
is geweest, raden we zeker aan een kijkje te gaan 
nemen. 

Daarnaast zijn er ook andere activiteiten geweest de 
afgelopen weken. REASeuro heeft namelijk 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet 
gesprongen explosieven (NGE). Daarbij hebben zij 
ook opgravingen gedaan. Uit het historisch 
onderzoek bleek dat er een vergrote kans is op de 
aanwezigheid van dit soort explosieven. Om te 
voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan bij de 
aanleg van het park, moest nader onderzoek in het 
veld worden uitgevoerd. Hierbij zijn uiteindelijk  
35 stuks explosieven aangetroffen en verwijderd. Het 
ging om staartstukken en ontstekers. Gelukkig bleken 
deze allemaal al volledig verschoten te zijn en dus 
onschadelijk. Ze zijn afkomstig van oorlogs-
handelingen ten tijde van de bevrijding van de regio.

Commissievergaderingen in september 2021
In september 2021 vinden drie 
commissievergaderingen plaats:
•  Commissie Grondgebied op maandag 6 september 

2021. 
    Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan Groene 

Long, Bestemmingsplan Heuvelseweg 14 Hoogeloon 
en Bestemmingsplan Kerkstraat 18-24, Hapert.

• Commissie Inwoners op dinsdag 7 september 2021.
   Op de agenda  staat o.a. De Wet inburgering 2021.
•  Commissie Middelen & Algemene Zaken op 

maandag 13 september 2021.
    Op de agenda staat o.a. 

Speelautomatenhalverordening Bladel 2021 en 
Benoeming leden rekenkamercommissieleden.

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien 
via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen 
van de commissies zijn openbaar, beginnen om  
19.30 uur en vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis in Bladel. 

Spreekrecht
Als burger kunt u tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. Een 
verzoek om spreekrecht meldt u voorafgaand bij de 
griffier via griffie@bladel.nl.  

Besluitvorming op 30 september 2021
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 30 september 2021 een besluit.

Werken aan plan 
Akkerstraat in Hoogeloon
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 
op de wegwerkzaamheden die op andere plaatsen in 
het dorp plaatsvinden.

De werkzaamheden met betrekking tot fase 1 zijn naar 
verwachting eind februari 2022 afgerond.
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OldStars tennis: 
aangepaste tennisvorm 
voor ouderen 
Vereniging Lawn Tennis Bladel (VLTB) wil samen 
met de gemeente Bladel in 2021 starten met 
OldStars tennis. Na het landelijke succes van 
OldStars, willen VLTB en de buurtsportcoach uit 
Bladel kijken of deze aangepaste spelvorm ook 
in Bladel en omgeving kan worden 
geïntroduceerd.  

Hiermee krijgen ouderen de mogelijkheid om de 
sportieve en sociale voordelen van het 
verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met 
OldStars tennis biedt VLTB een aangepaste 
spelvorm voor tennis op latere leeftijd. Deze 
spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die 
op een gezonde manier en zonder 
blessuregevaar willen blijven sporten. 

Wat is OldStars tennis?
Met OldStars tennis wordt er in samenwerking 
met de KNLTB een aangepaste spelvorm 
aangeboden voor tennis op latere leeftijd. Het 
start met een uitgebreide warming up en 
spelvormen aan de hand van het ASM (Athletic 
Skills Model), gevolgd door een aangepaste 
vorm van tennis. De belangrijkste aanpassingen 
zijn dubbelspel op een enkel veld, onderhands 
serveren en de bal mag twee keer stuiteren. 
Deze spelvormen staan onder begeleiding van 
een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In 
principe kan iedereen meedoen, maar het richt 
zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 55+. 

OldStars tennis is onderdeel van OldStars Sport, 
een project van het Nationaal Ouderenfonds. Dit 
is een verzameling van aangepaste spelvormen, 
zoals o.a. OldStars walking football, OldStars 
walking hockey, OldStars walking handball e.a. 
Dit uitgebreide OldStars aanbod maakt het 
Ouderenfonds mogelijk met de landelijke 
partners Menzis, VWS, RCOAK, Stichting 
Sluyterman van Loo en Zawabas.

Met de uitbreiding van het OldStars aanbod 
neemt het Ouderenfonds een volgende stap in 
de landelijke ontwikkeling van de 100% 
ouderenvriendelijke sportverenigingen. Hierbij 
staan gezond en fit blijven én socialisatie in en 
rondom de sportvereniging centraal. Na elke 
training sluit men af met koffie/thee of ander 
drankje. 

Heeft u interesse in deelname en/ of wilt u 
op de hoogte worden gehouden? 
U hoeft alleen zelf te zorgen voor goede 
sportschoenen en makkelijk zittende kleding. De 
komende periode willen VLTB en 
buurtsportcoach Bladel kijken of er interesse is 
bij ouderen om aan OldStars tennis mee te 
doen. Heeft u interesse om deel te nemen, wilt 
u helpen bij de organisatie of heeft u vragen? 
Stuur dan een e-mail naar Cees van Hintum; 
e-mailadres c.vanhintum2@chello.nl 
(tel 06- 29878165) of mail naar 
buurtsportcoach@bladel.nl. Bij voldoende 
belangstelling wordt in de maand september 
een clinic georganiseerd, waarin mogelijke 
toekomstige deelnemers nader kennis kunnen 
maken deze nieuwe tennisvorm voor ouderen.

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe, naar 
schatting rijden er in 2030 ongeveer 1.9 miljoen 
elektrische auto’s in Nederland. Dat is een positieve 
ontwikkeling, want als meer mensen overstappen op 
duurzame vervoersmiddelen zoals een elektrische auto, 
stoten we minder broeikasgassen en andere schadelijke 
stoffen uit. Daarmee voorkomen we verdergaande 
klimaatverandering. Daarnaast veroorzaken elektrische 
auto’s veel minder geluidsoverlast. 

Het plaatsen van extra laadpalen
Ook in de gemeente Bladel is er steeds meer vraag naar 
laadpalen voor elektrische auto’s. Op dit moment is 
door die snelle ontwikkeling een tekort aan laadpalen in 
de openbare ruimte. Er worden daarom zeven nieuwe 
laadpalen in de gemeente geplaatst. Elke kern krijgt ten 
minste één laadpaal.  De laadpalen worden geplaatst 
door Vattenfall. Iedereen met een laadpas en elektrisch 
voertuig kan gebruik maken van deze laadpalen. Zo’n 
laadpas wordt door verschillende aanbieders verstrekt.  
De locaties van de nieuwe laadpalen is te vinden in het 
verkeersbesluit dat in deze PC55 te vinden is. 

Zelf een openbare laadpaal aanvragen
U kunt als inwoner of als frequent bezoeker van onze 
gemeente nog steeds ook zelf kosteloos een laadpaal 
aanvragen in de openbare ruimte. Hiervoor gelden 
dezelfde voorwaarden als voorheen. Namelijk dat u 
niet beschikt over een eigen oprit en de dichtstbijzijnde 
laadpaal verder dan 300 meter van uw adres staat. Meer 
informatie over hoe u een openbare laadpaal aan kunt 
vragen vindt u op de website: https://incharge.vattenfall.
nl/openbare-laadpalen/. U kunt ook op deze website van 
Vattenfall InCharge terecht wanneer u een laadpaal aan 
wilt vragen op privé eigendom. 

Welke auto’s zijn toegestaan op een laadpaal 
parkeerplaats? 
De laadplaatsen zijn gereserveerd voor elektrische auto’s 
die aan het laden zijn. Als een elektrische auto niet aan 
het opladen is, dan mag deze auto de laadpaal 
parkeerplaats niet bezet houden.  Bij elke laadpaal wordt 
in eerste instantie één parkeerplek gereserveerd voor het 
opladen van elektrische auto’s. Wanneer blijkt dat deze 
plek niet genoeg is, wordt de naastgelegen 
parkeerplaats ook gereserveerd voor het opladen van 
elektrische auto’s. 

Aankondiging verkeersbesluit voor het plaatsen 
van laadpalen

Einde zomervakantie: Extra inspanningen voor 
veiligheid scholieren 
Na een lange zomervakantie openen de scholen in 
onze gemeente maandag weer hun deuren. In de 
praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en 
doorgaans helaas ook een ongevalspiek onder 
fietsende scholieren. Om het aantal ongevallen in 
deze periode terug te dringen schaalt Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) de activiteiten rondom haar 
scholierencampagne dit jaar op. Naast spandoeken en 
posters in het straatbeeld met de tekst “Onze scholen 
zijn weer begonnen”, verschijnt dezelfde boodschap 
dit jaar ook op het navigatiescherm van 
honderdduizenden automobilisten. Deze nieuwe 
poging om het verkeer veiliger te maken is mogelijk 
doordat verschillende navigatie-diensten aan de 
campagne meewerken. 

Automobilisten kunnen fietsende scholieren helpen 
veilig op school te komen door vanaf maandag een 
gepaste snelheid te rijden in plaats van de 
maximumsnelheid. Ook helpt het wanneer 
automobilisten schoolzones mijden. Veilig Verkeer 
Nederland roept scholieren op hun fiets te controleren 
op gebreken en om de schoolroute samen met een 
volwassene vooraf te oefenen.  

Onder 12-jarige scholieren die fietsend naar school 
gaan, vallen in de maanden augustus en september 
bijna twee keer zoveel slachtoffers als in andere 
maanden. Te hard rijden is een belangrijke oorzaak 
van veel verkeersongevallen. Naar schatting wordt een 
derde van alle dodelijke ongevallen direct of indirect 
veroorzaakt door een te hoge snelheid. Volgens 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) is snelheidsreductie door 
gemotoriseerd verkeer daarom één van de effectiefste 
maatregelen om de veiligheid van scholieren in het 
verkeer te vergroten. Het campagne-beeld bestaat 

daarom uit een snelheidsmeter waar scholieren aan 
hangen. De boodschap: Onze scholen zijn weer 
begonnen. Pas je snelheid aan.  

MONO rijden
Naast snelheidsreductie kan Nederland in het verkeer 
ook nog winst behalen door vaker ongestoord en 
mobielvrij te rijden (MONO). Volgens Veilig Verkeer 
Nederland is het gebruik van een smartphone in het 
verkeer niet langer de standaard in ons land, maar 
komt het nog wel voor. Van alle automobilisten 
gebruikt een kwart (26%) de smartphone nog in de 
auto. Van hen geeft 16% aan tijdens het rijden 
berichtjes/appjes te lezen en typt 9% zelfs letterlijk 
berichtjes terug. Zo’n 7% houdt de aandacht minder 
bij het verkeer door tijdens het rijden met de telefoon 
aan het oor te bellen. De sociale omgeving van 
mensen keurt deze risicovolle handelingen volgens 
Veilig Verkeer Nederland steeds vaker af. 

Navigatie-providers aan zet
Vanaf maandag ontvangen honderdduizenden 
automobilisten de boodschap om hun snelheid aan te 
passen voor fietsende scholieren. Dit gebeurt in de 
auto via het navigatiescherm. Het betreft een pilot 
met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
waar aanbieders Waze, TomTom en Flitsmeister aan 
meedoen. De melding verschijnt vlak voor vertrek of 
direct na aankomst. Demissionair minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) is 
hoopvol over de test en de samenwerking met 
navigatiediensten. Het gaat hierbij om een lokale 
representatie van internationale navigatiesystemen. 
Cora van Nieuwenhuizen: “Veiligheid moet altijd 
voorop staan. Daarom is het mooi dat automobilisten 
nu ook via navigatiediensten geïnformeerd worden 
over schoolkinderen die weer de weg op gaan.”
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We spreken nu van twee periodes:
Periode 1: Van 1 januari tot 1 juli 2021
Periode 2: Van 1 juli tot 1 oktober 2021 
Aanvragen kan tot 1 november 2021

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Looptijd is verlengd tot 1 oktober 2021 en voorwaarden zijn aangepast

voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot & Reusel-De Mierden

Hebt u door corona 
minder inkomsten?

Voorwaarden
 U hebt door de coronamaatregelen veel minder inkomen dan voorheen. 

Ondernemers, flexwerkers, mensen met een 0-urencontract, mensen in loondienst die minder uren kunnen 
werken of ontslagen zijn.

 U bent eigenaar of hoofdhuurder van uw woning. 
 U heeft geen recht op een andere regeling (zoals een toeslag vanuit het UWV of een WW-uitkering) of u heeft 

met deze regelingen nog te weinig inkomen om de noodzakelijke kosten te betalen.
 U heeft onvoldoende vermogen om de noodzakelijke kosten te betalen. Het gaat om beschikbare 

geldmiddelen, dus bijv. geen overwaarde van uw woning. 

Let op: het volgende verandert zowel voor de eerste als de tweede periode TONK: Aanvragen worden niet 
langer afgewezen als er recht is op woonkostentoeslag of huurtoeslag of als de aanvrager woonkostentoeslag 
of huurtoeslag ontvangt. 

Zelf aanvragen vóór 1 november 2021 
via www.kempengemeenten.nl/tonk

Hoogte uitkering TONK en looptijd zijn aangepast
- De eenmalige tegemoetkoming voor de periode 1 januari tot 1 juli is verhoogd tot eenmalig € 3.000 of 
eenmalig € 6.000 
- Ook voor de periode van 1 juli tot 1 oktober is nu een tegemoetkoming beschikbaar. 
Kijk voor de voorwaarden op www.kempengemeenten.nl/tonk

Vragen? Kijk op de website of bel
Kempengemeenten, afdeling 
Maatschappelijke Dienstverlening
Tel: 0497 - 74 55 44
www.kempengemeenten.nl/tonk

U heeft eerder 
TONK ontvangen 

Uw aanvraag  
TONK is eerder 

afgewezen

U ontvangt 
automatisch een 

bijbetaling

Uw aanvraag 
wordt opnieuw 

beoordeeld

U heeft nooit eerder een 
aanvraag TONK ingediend

U kunt alsnog een aanvraag 
indienen, voor zowel periode 1 als 2

U hoeft niets te doen,
wij nemen contact op

U heeft over periode 1 TONK 
ontvangen en denkt in aanmerking 

te komen voor periode 2

U kunt een aanvraag 
indienen voor periode 2

Kunt u daardoor uw noodzakelijke lasten niet meer betalen?

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 10.00 tot 12.00 uur. 

Wilt u mantelzorgondersteuner Eva Delissen graag 
buiten dit inloopspreekuur spreken? Dat kan 
natuurlijk ook. U kunt haar bereiken via e-mail 
e.delissen@bladel.nl of per telefoon 06-15911968.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 20 juli 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Bestemmingsplan Heuvelseweg 14 Hoogeloon 
De raad wordt voorgesteld om: 
geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het verhaal 
van kosten anderszins is geregeld, de concept Nota 
zienswijze ‘Heuvelseweg 14 Hoogeloon’ vast te stellen 
en het bestemmingsplan ‘Heuvelseweg 14 Hoogeloon’ 
ongewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de 
wijzigingen uit de Nota zienswijze.

Ondertekening Convenant Wet Wijziging 
Woonplaatsbeginsel Jeugdwet 
Ondertekend.

Afwijkingenrapportage VTH de Kempen 
Kennisgenomen van de Afwijkingenrapportage VTH de 
Kempen januari-april 2021.

Digitalisering Mobiliteitsdata
Ingestemd met deelname aan collectieve inwinning 
verkeerstellingen. 

Definitieve subsidiebijdragen 2020 
gemeenschapshuizen 
Op grond van de ontvangen jaarstukken 2020 van de 
afzonderlijke gemeenschapshuizen, wordt:
•  de voor 2020 verleende bijdrage aan Stichting 

Gemeenschapshuis Netersel ingetrokken en 
tegelijkertijd de nieuwe definitieve bijdrage 
vastgesteld op € 67.291,- ;

•  de voor 2020 verleende bijdrage aan Stichting 
Gemeenschapshuis Casteren ingetrokken en 
tegelijkertijd de nieuwe definitieve bijdrage 
vastgesteld op € 107.993,- ;

•  de voor 2020 verleende bijdrage aan Stichting 
Gemeenschapsruimte Hoogeloon ingetrokken en 
tegelijkertijd de nieuwe definitieve bijdrage 
vastgesteld op € 91.035,- ; 

•  de voor 2020 verleende bijdrage aan Stichting 
Gemeenschapshuis Hapert overeenkomstig 
vastgesteld op € 81.622,- ;

•  de voor 2020 verleende bijdrage aan Stichting Den 
Herd overeenkomstig vastgesteld op € 176.907,-.

Vaststellen nieuw subsidieplafond subsidie 
duurzame energie 2020-2021 
Het subsidieplafond voor de subsidie duurzame energie 
2020-2021 is vastgesteld op € 200.000,- voor de 

periode van 22 juli 2021-31 december 2021. 
Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen 
op volgorde van binnenkomst.

Sponsoring boomfeestdag november 2021 
Ingestemd met de sponsoring van boomfeestdag 2021 
door Gooskens Hout.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven 2021 
Akkoord met de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven en kennis 
genomen van een voorgenomen wijziging van het 
Statuut Overlegorganen van de MRE. 

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen de 
verleende omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een tijdelijke woonunit op het 
adres Lemel 13 te Hapert 
Het bezwaarschrift is ontvankelijk en ongegrond 
verklaard en het besluit in stand gelaten, met 
verbetering van de motivering van het bestreden 
besluit.
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op  
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan de burger.  
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website  
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Melding apv/bijzondere wetten
Bladel
•      Leemskuilen 16B, radiomarkt c.q. 

kofferbakverkoop op 12 september 2021 en in de 
jaren 2022 t/m 2025.

Milieumelding gemeld
Bladel
•     Industrieweg 1, wijzigen van opslagvoorzieningen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      P.G. Ballingslaan 5, uitbreiden en verbouwen van 

een woning.

Hapert
•      De Tienden 10, verbreden van een bestaande inrit;
•      Nieuwstraat 12A, aanleggen van een uitrit;
•      Smaragdweg 60, plaatsen van een permanent 

reclameobject.

Geweigerde 
omgevingsvergunning
Hapert
•      De Kuil 36 in Hapert, aanleggen van een extra 

inrit, datum besluit: 19-08-2021.

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

datum besluit: 11-08-2021;
•      Industrieweg 1, verbouwen en veranderen van het 

magazijn voor opslag van gevaarlijke stoffen, 
datum besluit: 11-08-2021;

•      Spieveld 5, bouwen van een woning en aanleggen 
van een inrit, datum besluit: 13-08-2021;

•      Helleneind 2B en 4, aanleggen van een extra inrit, 
datum besluit: 18-08-2021;

•      Stokekker 67, aanleggen van een inrit, datum 
besluit: 18-08-2021.

Hapert
•      Burg. Swachtenstraat 10, bouwen van een 

woning, datum besluit: 12-08-2021;
•      Mercurius 14, realiseren van een uitbouw aan de 

voorzijde van een woning, datum besluit:  
17-08-2021;

•      Oude Provincialeweg 26, wijzigen van de 
afmetingen en situering van een te bouwen 
garage en carport (wijzigen vergunning  
BLA-2020-0421), datum besluit: 12-08-2021;

•      De Tienden 3, aanleggen van een tweede inrit, 
datum besluit: 18-08-2021;

•      De Tienden 3, verbreden van een bestaande inrit, 
datum besluit: 23-08-2021.

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 56A, plaatsen van 3 dakkapellen aan 

de achterzijde van een woning, datum besluit: 
17-08-2021.

Casteren
•      Wagenbroeken ongenummerd (links naast 23), 

afwijken van het bestemmingsplan voor het 
bouwen van een greenwall (geluidsscherm), 
datum besluit: 16-08-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•      Gagelstraat 2A, plaatsen van een tijdelijke 

puincontainer en een steiger, datum besluit: 
23-08-2021;

•      Raambrug 8, personeelsfeest KempenPlustival op 
17 september 2021, datum besluit: 24-08-2021.

Stedenbouwkundige visie 
Hapert vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Bladel maken op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht bekend  
dat de gemeenteraad op 8 juli 2021 de stedenbouw-
kundige visie ‘Centrum van Hapert’ van OD205, 
‘Het dorp van de toekomst’ heeft vastgesteld. De 
stedenbouwkundige visie Hapert gaat deel uitmaken 
van de nog te ontwikkelen Omgevingsvisie deel Hapert. 

Inhoud
In Hapert speelt een groot aantal ontwikkelingen. Om 
de huidige en toekomstige ontwikkelingen goed te 
kunnen beoordelen en ontwikkelen, is in maart 2019 
besloten om een Omgevingsvisie voor de kern Hapert 
op te stellen. Onderdeel van de Omgevingsvisie deel 
Hapert is een Stedenbouwkundige visie voor Hapert. 

De Stedenbouwkundige visie Hapert biedt een duidelijk 
toekomstbeeld voor Hapert waaraan toekomstige 
ontwikkelingen getoetst kunnen worden. De visie biedt 
inzicht in: 
-  De onderlinge relatie en samenhang tussen de 

verschillende projecten 
-  De toekomstige ontwikkeling van Hapert 

(leefbaarheid, verbondenheid, functionaliteit, klimaat, 
wonen etc.) 

-  De functionele ontwikkeling van Hapert (de locatie 
van functies, afbakening kernwinkelgebied, creëren 
van ontmoeting en verbinding etc.) 

-  De stedenbouwkundige opbouw van Hapert 
(bouwmassa, uitstraling etc.)

Van september 2020 tot en met februari 2021 hebben 
de bureaus De Zwarte Hond, OD205 en Bura Urbanism 
gewerkt aan drie eigen stedenbouwkundige visies. 
Tijdens dit proces is inspraak mogelijk geweest tijdens 
en na de tussenpresentatie op 10 november 2020 en 
de eindpresentatie op 23 februari 2021. Deze inspraak 
is opgenomen in de ‘inspraaknotitie 
Stedenbouwkundige visie Hapert’. 

Inwerkingtreding
De Stedenbouwkundige visie Hapert treedt de dag na 
publicatie in werking. Tegen het besluit tot vaststelling 
van beleid is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met dhr. J. Scheres via 
het algemene telefoonnummer van de gemeente Bladel 
(0497) 36 16 36.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan ‘De Langrijt 4, 
Hoogeloon’
Burgemeester en wethouders van Bladel maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de 
gemeenteraad op 8 juli 2021 het bestemmingsplan ‘De 
Langrijt 4, Hoogeloon’ gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de 
omschakeling van een intensieve veehouderij naar een 
handelsbedrijf in landbouwmachines, 
landbouwwerktuigen en tractoren. Hiertoe wordt de 
bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf 1’ gewijzigd 
naar de bestemming ‘Bedrijf’ met de aanduiding 
‘specifieke vorm van bedrijf - handelsonderneming 
landbouwmachines en werktuigen’. Het is gelegen op 
het kadastraal perceel bekend gemeente HGL04, sectie 
H, nummers 814 en 369, plaatselijk bekend De Langrijt 
4 te Hoogeloon. 

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn 
een aantal wijzigingen in de toelichting, regels en 
verbeelding aangebracht. 
Belangrijke wijzigingen zijn: 
-  Gebleken is dat het functioneren en de veiligheid van 

de aanwezige hoogspanningsmast op het perceel in 
het ontwerpplan niet voldoende juridisch was 
geborgd en dat dit dient te worden aangepast. Om 
de juiste planologische borging voor de aanwezige 
hoogspanningsverbinding in het plan op te nemen 
wordt artikel 5 van de regels van het 
bestemmingsplan gewijzigd;

-  Op de verbeelding dient vanwege de 
hoogspanningsmast een belemmeringenstrook te 
worden opgenomen waarbinnen beperkingen gelden 
voor bebouwing en werkzaamheden. In het ontwerp 
was op basis van het voorzorgbeginsel een indicatieve 
zone vanuit het hart van de leiding opgenomen op de 
verbeelding. Deze zone wordt gewijzigd in de 
belemmeringenstrook.

-  De veiligheidseisen, die op dit moment aan deze 
hoogspanningsverbindingen worden gesteld, hebben 
gevolgen voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
op het perceel. De feitelijke inrichting van het perceel 
dient enigszins te worden aangepast ten opzichte van 
het ontwerp zodat aan deze veiligheidseisen kan 
worden voldaan. 

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt 
inclusief bijbehorend raadsbesluit en de Nota van 
zienswijzen tot en met zondag 19 september 2021 ter 
inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het 
gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via  
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent het 
identificatienummer:  
NL.IMRO.1728.BPG0062Langrijt4-VAST. 

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde persoon woont niet meer op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen staat 
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde persoon niet meer bij te 
houden. Daardoor staat hij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR 
Verdaat, L.P.J.  Dovenetel 10, 5527 KS Hapert 23-08-2021 Land onbekend
Krijnen, A.  Korte Schoor 11, 5527 GE Hapert 27-08-2021 Land onbekend
Krijnen, L.W.  Korte Schoor 11, 5527 GE Hapert 27-08-2021 Land onbekend
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39-2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 39-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
5. Waterleiding vervangen, Loonseweg en Landrop Hapert week 35-2021 t/m week 42-2021 Hurkmans B.V. voor Brabant Water
6. Reinigen en inspecteren riolering kern Bladel Bladel week 36-2021 t/m week 44-2021 COR Coppelmans Ontstopping en Reiniging B.V. (Nuenen)
7. Herinrichting Groote Beerze Netersel week 35-2021 t/m week 48-2021 Aannemingsbedrijf van der Zanden B.V. (Moergestel)

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

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
-  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
-  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken;

-  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt 
ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het 
plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met zondag 19 september 
2021. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 20 september 2021. 

Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:
• Torendreef 2 te Bladel.

Verkeersbesluit algemeen 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een algemeen oplaadpunt voor 
elektrische auto’s in te richten nabij:
• Beemke 9, Netersel;
• Kerkstraat 37, Casteren;
• Molenstraat 2B, Hapert;
• Wielewaal 88, Bladel;
• Nassauplein 6, Bladel;
• Jacques Perklaan 16, Bladel;
• Hoofdstraat 39, Hoogeloon.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er elk jaar tientallen mensen heel ziek worden door 
het eten van giftige paddenstoelen? Af en toe overlijden 
er ook mensen aan. De giftigste is de groene knolamaniet; 
een klein hapje van deze paddenstoel kan al dodelijk zijn. 
Ook honden die een stuk van de paddenstoel eten overleven 

het vaak niet.
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Het gemak van alles onder één dak 
bij De Laat Slaapexpert
Kom bij ons langs voor jouw compleet ingerichte slaapkamer. Naast de ruime keuze in slaapsystemen van 
verschillende merken bieden wij een groot assortiment aan in kwaliteitstextiel. De service en deskundig-
heid van De Laat Slaapexpert reikt tot aan jouw slaapkamer. Bestellingen worden gratis aan huis geleverd 
en gemonteerd door ons vakkundige bezorgteam.

*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

EEN LEKKER BED ZORGT 
VOOR EEN GOEDE MORGEN!

Caresse 
7010
•  Hoofdbord met stoere stiknaden
•  2 vlakke pocket geveerde boxsprings    
•  2 pocket 500 matrassen met 7 zones     
•  Topper 730, 10 cm dik HR koudschuim.
•  Verkrijgbaar in 4 kleuren microleder
•  Ook in elektrisch verstelbare uitvoering (€ 2.990,-)

Met
GRATIS 
voetbord

€1999,-
v.a.

(140x200)
VLAK

ONZE WINKELS ZIJN OPEN EN DESGEWENST OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN 

De actie loopt t/m 12 september 2021

+ GRATIS
ZOMERFRIS TEXTIELPAKKET
Bestaande uit: 
2 persoons zomerdekbed 
2 hoofdkussens

ZOMERFRIS TEXTIELPAKKET

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 5

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

#6

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

6 5 1 9 4
8 2 6 1 5

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

3 5 8 6
4 5 7

5 8 2
2 7

7 5 6
2 3 1

4 8 3 2
7 4 8 4 6 3

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

5 7 7 2 9
1 8 3 7 3 4

3 9 8 6 4 1 5
5 6 2 1

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 35

Are w
e not m

en?

1 9 2
8 6 7

5 4
8 6

3 6 8 1
2 4

9 7
8 3 6

4 5 2
Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 35

Art is your fate; don't debate.

5 8 7 1
1 4 6

6 3 2 4
4 3 1

9 5 4 6
1 6 5

5 3 2 4
2 4 1

4 7 3 5

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

AKANT
AKKERLAND

BADHOK
BASIS

BIERGLAS
BOSJE
BRAAF

DOOPLID
ECARD
EIKEL
EMAIL
ENKEL
ENORM
GOUDA

HAARSTUKJE
HALSKETEN

HOCKEYTEAM
HYENA
IMKER

IMMERS
INFECTIE

KIEMKRACHT
KLUIS

KNOOPWERK
KORTAF
KRUID

MACHINERIE
MAZZEL

NEERDALEN
NETTO

ONBEMIND
ONERVAREN

ONTROEREND
POLIO
SJAAL
SMART

SNOEZEN
STEKEN
STRAM

TREUZELAAR
VEDEL

VENTILATOR

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Erwin Panken uit Bladel

met de oplossing: 
‘spierballenvertoon’

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

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

Cryptofi lippine Olympische Spelen • Oplossing: Spierballenvertoon • Antwoorden: A: Olympisch goud – B: Zakjapanner
C: Tennisballen – D: Verplichte fi guren – E: Valse start – F: Afzetbalk – G: Medaillekandidaat – H: Snelwandelaars – I: Inhaal-
slag J: Olympische vlam – K: Marathoninterview – L: Zegevieren – M: Zadelpijn – N: Schoonspringen – O: Evenwichtsbalk
P: Looptijd – Q: Tippelzone – R: Ploegentijdrit

InsectenwereldInsectenwereld

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Een duim omhoog voor de gezelligheid in Hapert. Door verschillende senioren is er een 
ontmoetingsplek gemaakt op het pleintje naast de Hapertse Kluis en voor de Kloostertuin. 
Dagelijks, als het weer het toelaat, nemen ze plaats op de bankjes buiten. Er zijn diverse 
ouderen present en zo creëren ze er een gezellige sfeer, iedereen maakt er graag een 
praatje. Nou moet je niet denken dat er alleen ouderen gebruik van maken maar ook 
het jonge grut die langs gewandeld of gefi etst komen, van moeders met kinderen tot de 
tieners aan toe. Altijd heerst er een gezellige sfeer. Ook ik maak er geregeld een praatje 
en geniet van deze dagelijkse taferelen. Menige grappen zijn er al uitgehaald en onze 
‘Benidorm/Hapertse Basters’ kunnen er wat van. Ik weet zeker dat u er ook welkom bent. 
Dus ik zou zeggen ga er maar eens langs en ik weet zeker dat er ook tegen u gekletst gaat 
worden als u passeert. Bedankt voor jullie gezelligheid!

Cariena Hooijen

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

We hebben in Reusel een mooie uitkijktoren bij de 
natuurpoort, die we al een paar keer hebben willen 
bezoeken met onze kleinkinderen. Helaas is die 
telkens als wij daar komen gesloten. Toch jammer! 

Een toerist in eigen dorp

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

Een duim omlaag voor de 2 motorcrossers die op zon-
dag 1 augustus langs de snelweg t.h.v. Eersel door hun 
actie een ree opjoeg dat in paniek de snelweg dreigde 

over te steken. Gelukkig draaide ze op het laatste moment nog weg, maar dit had grote 
gevolgen kunnen hebben. Zowel voor de ree als voor het verkeer!

Een bezorgde automobilist

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

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.

Een duim omhoog voor het bestuur van de contact-
groep alleenstaande de Kempen voor het organiseren 
van een lekkere en gezellige picknick. Bedankt!

Wilma Schoofs
--------------------------------------------------------------

Onze duimen gaan omhoog voor de hulpdiensten, am-
bulance, politie en brandweer, omdat ze supersnel ter 
plaatste waren om mijn man zo snel mogelijk naar het 
ziekenhuis te brengen, nadat hij met een afkortzaag 

over zijn hand had gezaagd. Trots op de hulpdiensten!

Gerie, Monique en Bart
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een hele dikke duim omhoog voor alle vrijwilligers van Jong Nederland Reusel die de 
jeugd een onvergetelijke eerste vakantieweek hadden bezorgd. Vol verhalen en super en-
thousiast kwamen de kinderen iedere dag moe en voldaan weer naar huis. Ze hadden 
volop genoten en zaten helemaal in het rode draad verhaal. Door jullie enthousiasme, 
creativiteit en tomeloze inzet blijven de kinderen Jong Nederland geweldig vinden en wie 
weet worden zij later op deze manier ook weer leiding van een nieuwe generatie. Jullie 
zijn goud waard!

Namens alle kinderen en hun ouders
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duimen gaan omhoog voor de politie in Bladel. Na een melding van inbraak waren zij 
snel ter plaatse. Er werd zeer kordaat opgetreden en sporen- en buurtonderzoek gedaan. 
Ook voor ons was er alle aandacht en medeleven. Echt super zoals deze mensen ons 
hebben geholpen. Nogmaals dankjewel!

Ton en Hanny Feskens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de eerlijke vinder van mijn beurs op 31 juli en deze netjes in 
mijn brievenbus heeft teruggebracht. Daar ben ik heel erg dankbaar voor!

Frans Krijnen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor Hulp in Nood Bladel. Alle bewoners van Kempenland Zuid willen 
ze bedanken voor het lekkere ijsje dat ze mochten ontvangen als aanloop naar Bladel 
kermis.

Gonny Jansen 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een stevige duim omhoog voor Sjacky Swaans, marktkoopman fruit in Reusel, die geheel 
belangeloos voor ca. 200 deelnemers fruit geschonken heeft om de picknick tijdens de 
fi etstocht KBO-Reusel op 29 augustus een nog gezonder tintje te geven. Tevens een 
fl inke duim omhoog en een applaus voor al onze vrijwilligers die zowel door het uitzet-
ten, organiseren en/of diverse werkzaamheden onze KBO fi etsdag tot een groot succes 
hebben gemaakt. Ook een duim omhoog voor de beheerder ’t Sant (Weebosch) voor het 
beschikbaar stellen van hun voortreff elijke ruimte voor de picknick, voor de platendraaier 
Jeandamo voor de muzikale bijdrage. Alle deelnemers waren zeer enthousiast.

Bestuur KBO-Reusel

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

De ‘Duim’ gaat omlaag

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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DAT...?

... de muzikant 
Jim Sullivan op 

geheimzinnige wijze 
verdween nadat hij een 
album had opgenomen met 

de naam UFO? 
De songteksten gingen 
over het verlaten van 

zijn familie en ontvoerd 
worden door 

buitenaardse wezens. 
Zes jaar later verdween 
Sullivan spoorloos. 

Het enige spoor dat hij 
achterliet was zijn 
verlaten auto op een 

woestijnweg. Het mysterie 
werd nooit opgelost.

Wie wil ons volleybalclubke 
komen versterken op vrijdag-

avond van 19.00 tot 20.30 uur?

Wij spelen in de sporthal 
van Hapert. Kom vrijblijvend een 

avondje mee doen.

Informatie Mieke Boogaers 

06 - 24 25 35 69
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Vrijwilliger Welness
Oktober creëert omstandigheden waar-
door ouderen en verpleging- en verzorging 
behoevende mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig functioneren. Wil jij vrijwilliger 
Welness worden op Kempenland?

Elke dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur leg 
jij de bewoners in de watten. Je haalt hen 
eerst op van hun kamer, geeft ze een kop-
je koffi  e of thee en maakt een praatje met 
hen. Ondertussen verzorg je hun handen. 
Denk hierbij aan een badje, nagels vijlen en 
lakken. Nadien begeleid je ze terug. Er zijn 
maximaal 10 deelnemers. 

Marloes en Annet geven graag meer in-
formatie: 088-2457795 / 06-5158 7622 of 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl

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

Vrijwilliger Bestuur
De Hoeksteen zorgt voor ontspanning voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Elke week genieten ruim 200 deelnemers 
uit de Kempen o.l.v. 110 enthousiaste 
vrijwilligers van allerlei leuke ontspannings-
activiteiten in het clubgebouw in Bladel.

Ze zoeken een vrijwilliger die het bestuur 
wil komen versterken. Samen met 5 be-
stuursleden ondersteun je de vrijwilligers 
bij hun activiteiten met de deelnemers. 
Graag zouden ze het bestuur willen uit-
breiden met een enthousiaste persoon bij 
voorkeur met een fi nanciële achtergrond. 

Heb je interesse, neem dan contact op 
met Lisette van Hoof, 06-15151028 of mail 
info@dehoeksteenbladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Kienen in
Hooge Mierde
Dinsdag 7 september om 13.30 
uur bent u van harte welkom om 
te komen kienen in De Schakel  
te Hooge Mierde.

De entree is gratis. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar tele-
foonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

We bedanken iedereen voor de vele felicitaties, cadeaus, kaarten 
en bloemen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. 

Ook bedankt voor de ‘rijdende’ felicitaties 
met heel veel auto’s. Echt een verrassing! 

En natuurlijk ook dank aan de buurt voor de mooi versierde boog. 
Het was geweldig, dankjewel!

Piet en Maria van Heijst

Dank!Dank!

LAGE MIERDE - Kom zondag 12 septem-
ber, van 09.30 tot 14.00 uur, snuff elen bij 
de spetterende koff erbakverkoop op het 
gildeterrein Dorpsakker in Lage Mierde.

Na een jaar er tussenuit te zijn geweest, 
i.v.m. de toen geldende coronamaatre-
gelen, mogen we dit jaar weer een mooie 
koff erbakverkoop organiseren. Natuurlijk 
rekening houdend met de geldende corona-
maatregelen. 

Na een groot succes van andere jaren, 
waar we veel positieve reacties gehad heb-
ben van verkopers en kopers, houdt Gilde 
Sint Ambrosius uit Lage Mierde weer een 
koff erbakverkoop. 

Deze zal plaatsvinden op het prachtige gil-
deterrein Dorpsakker aan Broekkant 13 in 
Lage Mierde. Er hebben zich al meer dan 
60 verkopers aangemeld en hopen wij ook 
vele verzamelaars en snuff elaars te mogen 
ontvangen die met hart en ziel op zoek 
gaan naar weer interessante koopjes. De 
entree is gratis!

Kofferbakverkoop 
in Lage Mierde
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In memoriam

Theo Egbers

Op de dag dat Bladella 111 jaar oud werd, heeft onze 
vereniging weer een markant clubman verloren: Theo 
Egbers, 74 jaar oud, 58 jaar Bladella ambassadeur. 
Een hartstilstand op 11 augustus maakte een eind aan 
zijn leven. 

In begin van de twintigste eeuw migreerden vele fami-
lies uit de Gelderse Achterhoek naar De Kempen om 
daar heidevelden te ontginnen tot landbouwgebied. 
Zo ook de familie Egbers, die op de Gelderse Hoef 
in Bladel een nieuw bestaan kwam opbouwen. Theo 
werd daar een nazaat van. Hij groeide op op Klein Ter-
kooijen, waar hij in 1946 werd geboren. 

In de metaal vond hij zijn werk. Als vrijgezel had hij aan de Gaspeldoorn lang zijn 
thuis. Toen zijn gezondheid hem danig parten ging spelen kwam hij voor verzorging 
op de Floriaan terecht. Hij krabbelde weer op en bewoonde nog wat jaren een aan-
leunwoning bij Kempenland. Als het maar enigszins kon bleef hij naar zijn club, naar 
de Smagtenbocht komen, de laatste jaren met zijn rollator, recentelijk in zijn scoot-
mobiel. Een week of tien geleden was hij er voor het laatst: om twee nieuwe Bladella 
petten te halen.

Op 17-jarige leeftijd mocht hij eindelijk bij Bladella gaan voetballen. Dat werd en bleef 
zijn eerste grote liefde. Een kwetsuur aan zijn rechterknie zorgde er echter al gauw 
voor dat hij allerlei andere zaken binnen de club ging oppakken. Theo was jaren lei-
der - zowel bij de jeugd als senioren -, gewaardeerde hulp in de kantine, een tijdje lid 
van het hoofdbestuur en ook het clubblad mocht heel lang van zijn diensten gebruik 
maken. 

Tot aan de dag van gisteren is Theo bekend als de nieuwsbrenger van Bladella. Zo 
was hij jarenlang op de woensdagavond als eerste op het sportpark om een pak 
Jeugdblaaîkes op te halen, die hij naar zijn vele ‘klanten’ bracht, o.a. op Kempenland 
en bij de Floriaan. Later bezorgde hij ook de papieren uitgave van digitaal clubblad 
‘De Fakkel’ op zijn adressen.

Een man een man, een woord een woord. Dat typeert zijn iet wat eigenzinnig karakter. 
Maar vooral ook zeer sociaal, altijd bereid om naar vermogen zich in te zetten voor 
waar hij voor stond. 

Een waardig Bladella-ambassadeur is niet meer.

Bladella wenst zijn familie en vrienden 
veel sterkte toe.

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

  Voordelen:
• Transparante prijzen
• Moderne lenzenpraktijk met de 
 allernieuwste meetapparatuur

• Alle type lenzen: zachte en harde 
 lenzen, daglenzen, nachtlenzen, 
 multifocale lenzen

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat! BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

INFORMATIEF

EERSEL - Wil jij beginnen 
met hardlopen? Wat is dan 
leuker om dat te doen met 
andere beginnende hardlo-
pers onder leiding van een 
enthousiaste trainer! Dat 
kan met de startersgroep 
DES. Op dinsdag 7 septem-

ber begint er een groep bij DES in Eersel. 

In je eentje beginnen met hardlopen is 
soms best lastig. Zie jezelf maar iedere keer 
te motiveren om te gaan hardlopen. Als je 

die moeilijke eerste stap in een groepje kan 
zetten, gaat dat veel gemakkelijker. Bij DES 
word je in een rustige opbouw begeleid 
naar hardloper. Je wordt daarbij begeleid 
door een enthousiaste  trainer die je op een 
verantwoorde manier leert hardlopen.

Het programma is voor iedereen: mannen 
en vrouwen, jong en oud, totaal ongetraind 
en sportievelingen. De trainer zorgt dat 
iedereen op zijn eigen niveau kan trainen. 
Een groepsles duurt ongeveer een tot an-
derhalf uur, maar daarin ben je natuurlijk 

niet non-stop aan het hardlopen. De trainer 
geeft ook oefeningen voor je loophouding 
en techniek. Hij geeft je ook tips en infor-
matie over hardloopschoenen, kleding en 
voeding. De trainer helpt je ook op weg 
met je schema, zodat je buiten de groeps-
les ook zelf op een verantwoorde manier 
een training kunt doen. Je kunt natuurlijk 
ook met een van je nieuwe hardloopmaat-
jes uit de groep afspreken.

Wat levert het jou op? Na 4 maanden:
- Loop jij 30 minuten aaneengesloten

- Ken je jouw tempo
- Heb je de juiste loophouding en techniek
- Ben je fi tter en gezonder
- Ben je (nog) beter op gewicht
- Heb je loopmaatjes

Klaar om de eerste stap te zetten? Op 7 
september gaan bij DES op sportpark De 
Dieprijt de cursussen van start. De trainin-
gen zijn op dinsdag- en donderdagavond 
om 19.30 uur. Heb je nog vragen of wil jij 
je opgeven, stuur een mail naar starters-
groep@avdes.nl. Waar wacht je op?

DES maakt van jou een hardloper!

HOOGELOON - 
Wij zijn er klaar 
voor! De editie van 
de klusdag vond 
dit jaar plaats op 
31 juli. Circa 50 
jeugd- en senio-
renleden en vrij-

willigers hebben deze dag gepoetst, 
geklust, ramen gewassen, gesnoeid, 
netten vervangen etc. 

Deze jaarlijks terugkerende klusdag bij 
onze club is bijzonder waardevol. Enerzijds 
om het sportpark weer op en top netjes te 
maken voor hopelijk een nieuw, coronavrij, 
voetbalseizoen. En anderzijds is het een 
gezellige clubdag, waar jong en oud samen 
aan het werk zijn. Wat noemenswaardig is, 
is dat een aantal leden van onze JO15 om 
09.00 uur aanwezig waren, terwijl ze de 
dag ervoor terugkwamen van het jeugd-

kamp. Een week vol activiteiten en weinig 
slaap. Compliment mannen! Kortom, we 
zijn klaar voor het volgende seizoen. 

Namens het bestuur willen we iedereen bij-
zonder bedanken die heeft meegeholpen 
aan het op pimpen van ons sportpark. 

Bestuur vv Hoogeloon

Vele handen maken licht werk
Klusdag 2021 vv Hoogeloon
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NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU
SNIEDERSLAAN | BLADEL | MAANDAG T/M ZONDAG | TEL: 0497 360088 

½ PRIJS½2E
JEANS 

DONDERDAG 2 T/M ZONDAG 5 SEPTEMBER  ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

DAMES
HERENHERENALLE JEANS

Raakt u wel eens uw sleutels kwijt? Of 
vindt u de afstandsbediening erg com-
plex? Is het daarnaast steeds moeilijker 
om naar de schakelaars van lampen of 
andere apparaten te lopen? Of verdwaalt 
u wel eens in de medicatie die u moet 
innemen? Dit zijn problemen waarvoor 
tegenwoordig allerlei technische oplos-
singen verkrijgbaar zijn.

Op donderdag 16 september organiseren 
de partijen betrokken bij Dementievrien-
delijke gemeente Reusel-De Mierden een 
lezing over nieuwe technische oplossingen 
met betrekking tot dementie. Deze lezing 
wordt verzorgd door Corrie Aarts, een ex-
pert vanuit stichting de Wever. De avond 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Tijdens deze lezing kunt u verschillende 
technische oplossingen zien, voelen en 
uitproberen. Oplossingen die gericht zijn 
op comfort en ontspanning, maar ook op-
lossingen die gericht zijn op veiligheid en 
communicatie. Daarnaast wordt er een dui-
delijke uitleg en een prijsindicatie gegeven 
van de verschillende oplossingen. Heeft u 
vooraf al een specifieke vraag? Vermeld 
deze dan alvast bij aanmelding.

De lezing vind plaats bij MFA de Schakel, 
De stad 5 in Hooge Mierde. Uiteraard is de 
avond gratis bij te wonen. Aanmelden kan 
via de agenda van Bibliotheek de Kempen 
op www.bibliotheekdekempen.nl. 

Daarnaast is het ook mogelijk om u aan te 
melden via de balie van de Bibliotheek in 
Reusel of de gemeente Reusel-De Mierden 
via 0497-650650.

Werkgroep Dementievriendelijke 
gemeente organiseert lezing 
‘Techniek zoekt thuis’

De ambulancezorgverleners van de GGD 
Brabant-Zuidoost dragen sinds eind juli 
hun nieuwe uniform.

Herkenbaar
De oude ambulancekledinglijn was ruim 
15 jaar oud en heeft ingeboet aan herken-
baarheid. Diverse andere sectoren, zoals 
bijvoorbeeld EHBO-ers en repatriërings-
medewerkers, dragen kleding die veel lijkt 
op de oude geel met blauw/groene pak-
ken. Gezien de speciale taken en bevoegd-
heden van ambulanceprofessionals is het 
belangrijk dat zij kleding dragen waarin  
iedereen hen direct herkent. 

Modern en representatief 
De oude pakken voldeden bovendien niet 
meer aan de huidige tijd, ook niet op de 
manier waarop ze werden gemaakt. Het 
katoen is vervangen door stoffen die min-
der milieubelastend zijn. Meer gedekte 
kleuren zijn in de plaats gekomen van het 

fluorescerende geel en blauw van het oude 
uniform. De kleding is strakker van snit en 
er is nu ook een aparte dameslijn. 

Het kledingpakket is gebaseerd op hoofd-
zakelijk gebruik binnenshuis. Want in ver-
houding werken ambulancemensen vaker 
bij mensen thuis dan op straat, om patiën-
ten vervolgens naar het ziekenhuis te bren-
gen. Daarom is de kleding comfortabel en 
goed draagbaar geworden met minder re-
flectiestrepen. Voor het werken buiten op 
straat hebben de ambulanceprofessionals 
een reflecterend veiligheidsvest om over 
het uniform aan te trekken. 

Exclusief
Het ontwerp en gebruik van de kleuren is 
gedeponeerd. Ook het gebruikte embleem 
‘Star of Life’, het blauwe symbool voor drin-
gende medische hulpverlening op het uni-
form, is exclusief voor de ambulancezorg 
beschikbaar om de identiteit te waarborgen.

Nieuwe uniformen voor ambulance-
zorgverleners GGD Brabant-Zuidoost

OM DE HOEK
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Tel: 0497-387278 

TOP SHOP

 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

PC55 is aangesloten bij

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon

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.

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

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

Zondag 5 september 
vlooienmarkt
Rondom het Heidehonk, Noordzeelaan, 
Eindhoven. 100 kramen bomvol. Gratis entree. 
10.00-16.00 uur. Tel. 06-20299824. 
www.timmermansevenementen.nl

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.

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

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.

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

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

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

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

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

Ontwerpen/aanpassen 
van uw website
Voor het ontwerpen/aanpassen van uw 
website zijn wij u graag van dienst. 
Voor meer informatie: sjorswebdesign.nl/
contact of tel. 06-11296391.  

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

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

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

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

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.

Computer HP Compaq Windows vista intelcore 
2 + breedbeeld monitor, Acer X322 W zonder 
muis. Samen € 50,-. Tel. 0497-386034.

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

Gardena slangenwagen met 20/25 m 
verstevigde slang. € 35,-. Tel. 06-29014825.

Zitbeugel (sprengel), roestvrijstaal, 30 cm B, 
voor roofvogel. Vr.pr. € 25,-. Tel. 0497-643599.

Steek- en enkele ringsleutels, oud, 30 stuks. 
Vr.pr. € 35,-. Tel. 0497-643599.

Pius X gymtenue, maat 11-12 jaar, € 10,-.
Tel. 06-46914138.

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

Verschillende Engelse kop en schotels, 
uitzoeken. Tel. 06-44194888.

18 panlatten, 134 lang en 18 panlatten, 164 
lang, nieuw. € 10,-. Tel. 06-29014825.

Bobike fietsstoeltje met scherm, i.z.g.st.
€ 20,-. Tel. 06-83263789.

Logeer/campingbedje, nieuw in verpakking, 
met matrasje, € 25,-. Tel. 06-83263789.

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

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: Betaalbaar, liefst vrijstaand 
huurhuisje. Rustig/natuurrijk gelegen voor 
rustige 37-jarige man en 2 goed opgevoede 
honden. Tel. 06-54605600.

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 appartement
Per 15 september, Nassauplein 30, Bladel.
Begane grond, oppervlakte 100 m2. 
2 slaapkamers en rolstoelvriendelijk.
Tel. 06-53336341 of 06-10207237. 

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

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

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Terrasklinkers, 
cirkelvorm, diam. 3,5 m. Tel. 06-27252945.

GRATIS AF TE HALEN: Pop met toebehoren.
Tel. 0497-360905.

GRATIS AF TE HALEN: Wit ledikantje met 
toebehoren. Tel. 0497-360905.

GRATIS AF TE HALEN: Polyester opblaasbare 
boot, geen lekkages, zonder paddles.
Tel. 06-49507923.

GRATIS AF TE HALEN: Fietsendrager voor 
2 fietsen op trekhaak, uit 2005, is beschadigd, 
maar functioneert nog prima. 
Tel. 06-15179871

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.

GEVRAAGD: Hitkrant en Popfoto uit jaren 
‘70 t/m ‘85, wel graag compleet. 
Tel. 06-43717251.

 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
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DANKBETUIGING

We hebben met verdriet afscheid genomen 
van ons mam, oma en superoma

Miet Hendriks - Fiers 

We zullen haar missen!!!
Zij is voor altijd in ons hart
Dank voor uw belangstelling en medeleven,
Dat is voor ons een grote steun.

Jeannette en John, 
Pieter †, 
Henry en Els, 
Mieke en Tom, 
Hettie † en Toon
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

DANKBETUIGING

Wij zijn dankbaar voor alle blijken van medeleven 
die we mochten ontvangen na het overlijden van

Johan Pijnenburg 
✩ 16-5-1936            ✝ 7-8-2021

Alle steun – in de vorm van kaarten, berichten, bezoek, 
bloemen en troostende woorden – heeft ons goed gedaan. 

Het is fi jn te weten dat Johan geliefd was bij velen.

Een speciaal woord van dank voor de warme, persoonlijke aandacht bij 
het organiseren van de uitvaart door Lisette Wijnen Uitvaartbegeleiding 
en voor gemeenschapshuis Den Herd voor de  bijzondere gastvrijheid.

Marieke van Roessel

Pieter en Daniëlle, Floor, Sophie, Pleun
Johan en Renate, Jonas, Giel

Jeff ry

Marcel en Anita, Denise, Anouk en Arthur
Wilco en Arianne, Demi, Nikki, Cody

DANKBETUIGING

Hartelijk dank iedereen voor de steun, de bloemen, de kaarten 
en alle andere blijken van medeleven na het overlijden van 

mijn man, ons pap en opa

Phil Cleven

Onze speciale dank gaat uit naar 
Dr. Dijkmans - huisarts te Bladel - en haar team.

Bets, Lisette en Ruud
Elly en Jean-Paul, Jarno, Dagmar

Correspondentie-adres: Hofstad 62, 5531 GD Bladel

Er is niets wat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering bewaart.

Theo Egbers
✩ 1 december 1946           ✝ 10 augustus 2021

Uw blijk van medeleven tijdens zijn leven, zijn verblijf in Huize Kempenland, 
de Floriaan en na zijn overlijden hebben wij zeer gewaardeerd.

Familie Egbers

De crematie van Theo 
heeft plaatsgevonden 
op 14 augustus 2021

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle blijken 
van medeleven bij het overlijden van ons moeder, oma en super-oma

CATO BRUININX – VAN LIMPT 

Een bijzonder woord van dank aan de 
medewerkers van Oktober te Reusel

Familie Bruininx 

Reusel, augustus 2021
Rondweg 26   Bladel

Areven 4   Eersel
0497-383193

www.berkenloonen.nl
facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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, Eucharistieviering

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
13.00 uur: Bladel, doop
                 Naomi de Ronde 

Maandag 6 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 7 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Maria Geboorte
Woensdag 8 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 9 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 10 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 11 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, Gebedsdienst

24e Zondag door het Jaar
Zondag 12 september
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 11 en 
 12 september)

Bladel zaterdag:
- Bert en Paula Coppens-Esser en 
  hun kinderen Jan-Annie-Pierre en Willie

Bladel zondag:
- Anton van Leest (f)
- Jan Dirks
- Jans en Janus Soontiëns-Lavrijsen 
  en hun zonen Jan en Mat
- Piet Veron

Casteren:
- Voor de zieken in onze parochie

Hapert:
- Johannes Bierens (f)
- Familie Sterke-van Wetten
- Martien Michielse

Hoogeloon:
- Miet van de Vondevoort-Timmermans 
  (mdgt)
- Jan Michiels

Netersel:
- Voor de zieken in onze parochie

Overleden
Albert Julu, 55 jaar

Mededeling:
-  De informatieavond voor het Vormsel is 

op vrijdag 10 september om 19.00 uur in 
Bladel.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

23e Zondag door het Jaar
Zondag 5 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Harrie Rijkers (vw. verjaardag)
- Overleden familie 
  Goudsmits-van den borne
- Overleden ouders Bert Hendrikx 
  en Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Janus van Dongen (vw. sterfdag)
- Harrie van den Borne en 
  Truus van den Borne-van Limpt
- Jaargetijde Cor Jansen-Hendrikx 
  en voor Wim Jansen
- Kees Lavrijsen en Rien van Helvoirt
- Lena Bleijs-van Hoof
- Will Basemans (nms. kerkbestuur)
13.00 uur: doopviering
                 Jesse van den Bergh

24e Zondag door het Jaar
Zondag 12 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. Koor Sint Clemens)
- Wim Michiels
- Toos Lavrijsen-van Ham 
  en Lies van Gorp-van Ham
- Martien Maas (vw. verjaardag) 
  en voor Joseph Cuijpers
- Adrianus van Gorp en 
  Anneke van Gorp-van Poppel 
  en overleden kinderen

Mededelingen:
-  Onze pastoor David van Dijk heeft na 

een ongelukkige val zijn arm gebroken.
Het was een gecompliceerde breuk 
en hij is in het ziekenhuis geopereerd. 
Daardoor zal hij 6 weken uit de running 
zijn. Door de week komen de heilige 
missen te vervallen. Op de zondagen 
hebben wij vervanging gevonden, dus 
deze missen zullen doorgaan. Ook de 
installatieviering op 19 september gaat 
niet door. Deze wordt verschoven naar 
een latere datum.

-  De heilige missen die vervallen, door de 
afwezigheid van de pastoor, kunnen op 
een later tijdstip natuurlijk nog worden 
gelezen. Neemt u hiervoor contact op 
met de parochie: tel. 641360.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Alvast hartelijk dank!

-  In week 35, 36 en 37 is er alleen op 
maandag, woensdag en donderdag 
iemand aanwezig op het secretariaat 
i.v.m. vakantie van onze medewerkers.

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

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

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

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

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

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

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

Data
Bij voldoende aanmeldingen vinden de 
herhalingslessen plaats op donderdag 16 

september in Bladel en vrijdag 17 sep-
tember in Hapert, op beiden plaatsen van 
19.30 tot 21.30 uur. 

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

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

Herhalingsles reanimatie 
in Bladel en Hapert
Donderdag 16 september in Bladel en vrijdag 17 september in Hapert

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

Zondag 5 september: 10.00 uur. Ds Ton van Andel 
                                                     uit Valkenswaard
Zondag 12 september: 10.00 uur. TV-dienst in de Dissel; 
                                                      Immanuëlkerk, 
                                                      ds Wim Dekker

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

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

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

BLADEL - Afgelopen woensdag 1 sep-
tember is DeGoeiPlak weer geopend, op 
dinsdag, woensdag en donderdag, voor 
een open inloop van 10.00 tot 13.30 uur. 

DeGoeiplak is een activiteitenvoorziening 
voor ouderen in Bladel, die door hun leef-
tijd of beperkingen niet mee kunnen doen 
aan reguliere activiteiten. Indicatie is niet 
nodig. Er wordt koffi  e en thee geschonken 
en heerlijke lunch geserveerd tegen het ge-
bruikelijke tarief. Ook vervoer is weer mo-
gelijk (graag even aanmelden).

Afgelopen donderdagochtend 2 septem-
ber is ook weer de handwerkclub gestart, 
die graag nieuwe deelnemers verwelkomt. 
Op donderdagmiddag is de beweegclub 
actief. U kunt zich ook aanmelden voor 
één van de zelfhulpgroepen die wekelijks 
plaatsvinden.

Op maandag en vrijdag is het Steunpunt 
mantelzorg open tussen 10.00 en 12.00 
uur. Voor meer informatie mail a.u.b. naar   
infozorgenwelzijn@welzijndekempen.nl. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Ivonne Megens van Welzijn de Kempen: 
tel. 06-57782844, mail: imegens@wel-
zijndekempen.nl of loop even binnen bij 
Kloostertuin 2 in Bladel.

Huiskamer 
DeGoeiPlak
weer open!

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule A

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-16.30 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
   09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule A
   10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant)
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule B
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: ontmoetingsavond biljarten/kaarten/praatje maken   

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
                      09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule B
  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-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule C
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                      09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule C
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

Bij bezoek aan de Steunpunt de Kloostertuin graag uw handen ontsmetten. 
Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

6 SEPTEMBER

T/M

VRIJDAG 

10 SEPTEMBER

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Leer 
programmeren met robot Dash in Biblio-
theek Bladel of Bibliotheek Reusel.

Dash is een nieuwsgierige robot die je zo 
kunt instellen dat hij gaat doen wat jij wilt. 
De superslimme robot hoort geluiden, re-
ageert op licht en ziet voorwerpen. Ga jij 
samen met Dash de verschillende uitda-
gingen aan? In deze workshop ontdekken 
kinderen de wereld van programmeren en 
coderen. Spelenderwijs worden ze betrok-
ken bij thema’s zoals samenwerken, com-
municeren, problemen oplossen en werken 
ze aan digitale vaardigheden.

DigiBiebLab
Deze workshop is onderdeel van het Digi-
BiebLab van Bibliotheek De Kempen. Hier 
valt van alles te leren, doen en ontdekken. 
Je maakt hier kennis met o.a. een laserbox, 
3D printers, robots, Lego education en een 
greenscreen. Ga je mee op expeditie in de 
wereld van 3D en design, fi lm en media, 
robotica en programmeren? Kijk op www.
bibliotheekdekempen.nl/digibieblab.

De workshop in Reusel is op dinsdag 7 
september en in Bladel op woensdag 8 
september en starten om 15.00 tot 16.30 
uur en zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 
8 jaar. Er zijn maximaal 8 tickets beschik-
baar, dus reserveer snel via

www.bibliotheekdekempen.nl

Workshop 
programmeren met 
robot Dash
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Ken jij een

KEUKEN-
MONTEUR?

Die zijn of haar werk erg leuk vindt?
Maar wel elke dag laat thuis is.

Wijs hem/haar dan even op deze advertenti e.

InteriorFix BV zoekt keukenmonteurs
in diverse regio’s.

Wij zijn alti jd op ti jd thuis! 
Wij vinden privé ook erg belangrijk!

Onze planning houdt alti jd rekening met je…

Dus: Gemoti veerde kandidaten pak je kans 
en mail:

Personeelszaken InteriorFix BV
info@interiorfi x.nl

T.a.v. Mevr. Annett e van den Hout
Bedrijfweg 4

5531 PT Bladel
www.interiorfi x.nl

Tot binnenkort?


