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Door Renate Pijnenburg

EERSEL/REUSEL-DE MIERDEN - In juli 
draaide het ‘Project Lokbus’ in de ge-
meenten Eersel en Reusel-De Mierden. 
Het doel was inwoners bewust te maken 
van de signalen die op drugscriminaliteit 
kunnen duiden en hen te bewegen ver-
dachte situaties te melden. Slechts één 
melding kwam binnen; niet het gehoopte 
aantal maar wel een goed uitgangspunt 
om meer acties op te zetten. Operatio-
neel Expert Bram van politie-eenheid  
De Kempen vertelt over het project.

Lokbus
“We hadden voor de gelegenheid een witte 

bus gevuld met blauwe vaten, die redelijk 
zichtbaar in de laadruimte lagen”, begint 
Bram zijn verhaal. “Op de passagiersstoel 
lagen latex handschoenen en een gas-
slang. Allemaal items die een link hebben 
met drugsafval. Het was een oude bus met 
roestplekken die we vrij asociaal parkeer-
den. Met één wiel op de stoep of twee par-
keervakken gebruikend. We bootsten de 
situatie na zoals die in het echt ook voor-
komt. Criminelen moeten snel van zo’n bus 
af, parkeren gerust dat giftig afval in een 
woonwijk, omdat het dan juist minder op-
valt of in het bos waar ze vaak ongezien 
weg kunnen komen. We hoopten dat het 
parkeergedrag aanleiding zou zijn om de 
bus nader te bekijken en dan melding te 

maken van de vaten. Maar we kregen erg 
weinig respons. Dat viel tegen, dat zal ik 
eerlijk zeggen maar het is tegelijk ook 
een mooi uitgangspunt om mee verder te 
gaan.”

Reacties
De actie kwam in het regionale dagblad 
aan de orde en ook op social media werd 
de actie onder de aandacht gebracht en 
toen ging het los. “Ja, de reacties waren 
talrijk en sommige waren niet mals”, zegt 
Bram. “Gelukkig veel positieve reacties 
maar er werd ook gevraagd of we niks  
beters te doen hadden, 
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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist 

van de regio

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen • Implantaatprothese
Geen verwijzing nodig - Wij zijn ook in het weekend bereikbaar

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.
Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

>  Informatie voor de 
inwoners van de        
gemeente Bladel      
in dit weekblad

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

www.verhagenelektroservice.nl

VACATURE
 WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

STERKE, SLIMME,  

HANDIGE MEDEWERKERS 
VOOR HET PLAATSEN 
EN INBOUWEN VAN 

WITGOED- EN 
KEUKENAPPARATUUR

MET EVENTUEEL EEN OPLEIDING 
TOT SERVICEMONTEUR

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

www.knegtmansadvocaten.nl
BlAdEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76
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‘Project Lokbus’ is
 aanzet tot meer acties
Meldingsbereidheid 
inwoners Kempen niet erg groot

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 17.300    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant        

10 SEPTEMBER 2021 • WEEK 36

Het zit een beetje in de aard van de Kempische mens om zich niet met anderen te 
bemoeien en dat is volgens Bram eigenlijk best zorgwekkend. “De inwoners zijn 
de oren en ogen van de wijk”, legt Bram uit. “Het moet soms opvallen dat bij een  
woning nooit was buiten hangt, er weinig tot geen bezoek komt of er ’s avonds nooit 
licht brandt. Of dat er langere tijd een bus staat die van niemand lijkt te zijn of dat uit 
een woning of loods een vreemde lucht komt.”

MFA Hart van 
Hapert. Eerste 
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7 Deze Boemerang 
komt niet meer 
terug

13 Crowdfunding: 
Help Karin naar 
huis
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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?

Gatenplant
‘Monstera
Deliciosa’
 ca. 75 cm
Luchtzuiverend

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
10-09 tm 21-09-21

Lekker Nazomeren!

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

6,⁹⁹
8,99

actie

Struikheide
‘Garden Girls’
Diverse kleuren
 ca. 15 cm
2,29 per stuk

Lampenpoetsersgras
Siergras
 ca. 70 cm 

Lampenpoetsersgras
Siergras
 ca. 70 cm 2+1

GRATIS

nu

2,29 per stuk GRATIS

Bekijk ook onze nieuwe 
online folder op 

tuincentrumgroenen.nl/folder

19,⁹⁹
29,99

actie

TUINKALENDERTUINKALENDER
september

Tuintips in september:
✓ Hagen snoeien
✓ Fruitbomen snoeien
✓ Vijgen, bramen, pruimen,

appels & peren oogsten
✓ Blijf uitgebloeide bloemen

weghalen
✓ Heesters verplanten
✓ Zaden oogsten
✓ Bollen planten

  WIST
     JE 
DAT...?

... het bij sombere 

gevoelens en vermoeidheid 

soms helpt om een hele 

nacht niet te slapen? Dat 

komt doordat de hersenen 

wat actiever worden als ze 

slaapgebrek hebben. 

Een nacht is wel maximaal, 

want echt slaaptekort is 

erg ongezond.

POSTDUIVENVERENIGING 

DE WITPEN
HAPERT

DANKT ONDERSTAANDE SPONSORS VOOR HUN STEUN IN 2021

DE HENNEKOOI 
HOOGELOON

Bloemen, life style en sfeer 
www.dehennekooi.nl

VAN BEERS HOOGELOON
Aannemer grond-,

weg- en waterbouw

www.vanbeershoogeloon.nl

Gijsbers
 Installatietechniek 

Dé specialist 
in duurzame energie!

www.gijsberscv.nl

TEURLINGS-DE MULDER
   CASTEREN

Voor al uw
duivenbenodigdheden

RABOBANK

DE KEMPEN

Wijnslijterij 
HENDRIKS

HAPERT

www.wijnslijterij-hendriks.nl

STAPPAERTS 
MODE EN WONEN

OUDE PROVINCIALEWEG 31 
HAPERT

Grond-, bestratings-, 
laseregalisatiewerken
J. v. UIJTHOVEN & ZN 

HAPERT
www.jvu-bestratingen.nl

Fijnmetaalbewerking
GMO NEDERLAND bv

HAPERT

www.gmonederland.nl

www.witpenhapert.nl

De burgemeester heeft een vergunning 
verleend voor een kermis-evenement bui-
ten het centrum voor maximaal van 750 
personen, zoals dit binnen de huidige co-
ronamaatregelen is toegestaan. Dit om-
dat het niet mogelijk is om toestemming 
te verlenen voor het traditionele feest op 
de Wilhelminalaan of een ‘normale’ ker-
misprogrammering in de horeca. 

Van 10 t/m 14 september organiseren de 
Koster, The Saloon en Elsom een evenement 
bij Manege Meulenhaoi in Reusel. Om naar 

het evenement te mogen, is een toegangs-
kaart en coronatoegangsbewijs verplicht. De 
drie horecagelegenheden aan de Wilhelmi-
nalaan zijn, inclusief hun terrassen, tijdens 
de kermis gesloten. Er gelden deze dagen 
rondom de Hulselsedijk tijdelijke maatrege-
len, zoals een stop- en parkeerverbod.  

Het college van burgemeester en wethou-
ders wenst de bezoekers van de kermis, 
de horeca en evenement veel plezier, maar 
doet ook een oproep: “Respecteer de maat-
regelen die overal gelden. Zowel op de ter-
rassen, de binnen horeca en op het kermis-
terrein zorgen we voor 1,5 meter afstand 
van elkaar. Houd rekening met de maximale 
bezoekerscapaciteit van de horecagelegen-
heden en denk aan de omgeving en om-
wonenden. Zij hopen dat iedereen kan ge-
nieten van wat nu mogelijk is en hopelijk is 
volgend jaar weer alles als vanouds.”

Vergunning horeca en evenement
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dat we beter boeven konden gaan vangen. 
Terwijl dat eigenlijk precies was wat we 
aan het doen waren. Oké, wij hadden die 
bus zelf geplaatst in de hoop de inwoners 
wakker te schudden en meer alert te ma-
ken. In dit geval zaten er niet echt crimine-
len achter. Maar zo’n bus kan dus overal 
opduiken; criminelen houden nergens re-
kening mee, die willen alleen van dat afval 
af. Je moet er niet aan denken wat er kan 
gebeuren als zo’n wagen vlam vat of gaat 
lekken. Levensgevaarlijk. Uit de reacties 
bleek ook dat mensen angst hebben om 
zich te bemoeien met zo’n signaal. Ze zijn 
bijvoorbeeld bang dat hun naam opduikt in 
het dossier wanneer de crimineel gepakt 
wordt. Die angst begrijpen wij en daarom 
adviseren we om dit soort meldingen via 
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) te 
doen. Je gegevens worden dan nergens 
genoteerd en je anonimiteit is gewaar-
borgd. Ik zal er bij zeggen dat de politie 
soms gefrustreerd raakt door deze meldin-
gen want als we aanvullende vragen heb-
ben, kunnen wij de melder niet benaderen 
omdat we niet weten wie het is.”

Melden
Het zit een beetje in de aard van de Kem-
pische mens om zich niet met anderen te 
bemoeien en dat is volgens Bram eigen-
lijk best zorgwekkend. “De inwoners zijn 
de oren en ogen van de wijk”, legt Bram 
uit. “Het moet soms opvallen dat bij een 
woning nooit was buiten hangt, er wei-
nig tot geen bezoek komt of er ’s avonds 
nooit licht brandt. Of dat er langere tijd een 
bus staat die van niemand lijkt te zijn of 
dat uit een woning of loods een vreemde 
lucht komt. Soms duurt het even voor het 
kwartje valt maar het zijn opvallende zaken 
die wij als politie graag horen. Eerlijk waar, 
we gaan liever negenennegentig keer voor 
niks op een melding af om de honderdste 
keer een boef te vangen, dan dat we hele-
maal geen meldingen krijgen. En nee, we 
kunnen niet altijd meteen in actie komen 
na elke melding maar een dossier wordt 
altijd opgebouwd. Het lijkt dus soms alsof 
er niets gebeurt, maar achter de schermen 
draait het altijd door.” 

Witte bus
De witte ‘lokbus’ staat inmiddels weer op 
het bureau. “Dat we voor een oude witte 
bestelwagen hadden gekozen is niet voor 
niks”, legt Bram uit. “Statistisch gezien zijn 
de meeste werkbussen in Nederland wit 
en vallen daarom het minst op. Dat wil niet 
zeggen dat een groene personenauto geen 
signaal kan zijn. Als je iets verdacht vindt, 
meldt het dan. Vaak gaat het om bussen 
of kleine vrachtwagentjes omdat daar veel 
afval in kan. Dat afval is altijd gevaarlijk; 
drugs worden met de meest giftige stoff en 
geproduceerd en het ligt niet in de aard van 
de criminelen dat afval netjes bij de mili-
eustraat aan te bieden. Ze dumpen het in 
de wijk of in de natuur. En zo’n dumping 
kost altijd geld: door de kosten van het op-
ruimen en om het milieu dat vervuild wordt 
te herstellen.” 

Aanvullende acties
De komende tijd komen er meer acties 
waarmee de kennis van de inwoners ver-
groot moet worden en daarmee hopelijk 
de bereidheid om opvallende zaken te 
melden. “We weten nu dat de meldingsbe-
reidheid niet erg groot is, al zien we al een 
kleine toename in het aantal meldingen van 
verdachte situaties”, zegt Bram. “Volgens 
ons komt dat voor een groot deel door on-
wetendheid; als je niet weet wat je moet 
zien, zie je het ook niet. Daarom gaan we 
de komende tijd meer voorlichting geven 
en daar hebben we een paar leuke ideeën 
voor. We gaan niet in een zaaltje zitten om 
informatie op te lepelen of een folder ver-
spreiden; we gaan de inwoners verrassen. 
We denken namelijk dat de informatie dan 
beter blijft hangen. Hoe de acties eruit gaan 
zien, zeggen we niet natuurlijk maar we zijn 
druk bezig met de voorbereidingen.” 

Mocht je ondertussen een verdachte situ-
atie zien, meld het dan via 0900-8844, via 
de wijkagent of Meld Misdaad Anoniem. 
Spoed of een heterdaad mag altijd via 112.

vervolg van pagina 1

LOKAAL

 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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Voor cursus en verkoop van wiie 
en geschilderde keramieken beelden.

Komt dat zien, de koffie staat klaar!

Jacqueline Intven
Kleine broekstraat 58 
5571 KH Bergeijk
0650203139

Open dagen 
Keramiekstudio ‘t Bruukske 

Zaterdag 18 september
14.00u - 19.00u 

Zondag 19 september
10.30u - 16.30u

Wij bestaan 25 jaar!

Yoga in Het Palet 
HAPERT - In de speelzaal van basis-
school Het Palet in Hapert wordt 
sinds 8 september weer wekelijks 
yogales gegeven. 

Op woensdagavond van 19.00 tot 
20.00 en van 20.15 tot 21.15 uur. Op 
donderdagavond van 20.00 tot 21.00 
uur. 

Ervaring met yoga is geen vereiste en 
je hoeft ook niet lenig te zijn. Wil je iets 
goeds voor je gezondheid gaan doen? 
Heb je behoefte aan meer beweging 
zonder je zwaar in te spannen? Of wil 
je graag leren om beter te ontspannen 
en gedachten los te laten? Wellicht 
is yoga dan iets voor jou. Tijdens 
een yogales doe je wel lichamelijke 
oefeningen maar deze zijn niet pres-
tatiegericht. De hele les staat in het 
teken van je welzijn. 

Yoga draagt onder andere bij aan een 
beter concentratievermogen en beïn-
vloedt de conditie van je wervelkolom 
met het zenuwstelsel dat zo belangrijk 
is voor je gezondheid. Yogahoudingen 
masseren ook je inwendige organen 
waardoor deze beter kunnen gaan 
functioneren. Een yogales bestaat uit 
een rustige serie lichaamshoudingen, 
ademhaling- en ontspanningsoefenin-
gen. 

Voor meer informatie en aanmelden 
voor een gratis proefl es kun je contact 
opnemen met Bas Bos via telefoon
06 - 23 35 00 04. Of kijk op 

www.basbos.com
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Uit de basisschooltijd van onze kinderen 
dateert deze anekdote. 

Dochterlief deelde tijdens het eten mee 
dat de meester ging staken. Hij deed 
dat onder andere omdat de klassen te 
groot waren. Ik stelde voor dat zij dan 
maar niet meer naar school moest gaan. 
Daarmee zouden we het probleem van 
meester direct opgelost hebben. Dat 
vond ze toch niet zo’n geweldig idee. 
Vakantie was fijn maar ze ging toch ook 
graag naar school. Gelukkig stelde ze 
me niet teleur want stel nou toch eens 
dat ze het met me eens was. Tja, dan 
had ik, net als meester, een probleem. 
Snel maar eens over vroeger praten en 
de eigen lagereschooltijd erbij gehaald. 
Ik zat namelijk op de lagere school, zij 
op de basisschool. Begrippen wijzigen 
wel eens door de tijd heen, evenals de 
leerstelsels. Die moeten ook met de tijd 
mee. De tijd wacht op niemand.

Wij zaten met nog veel meer in een klas, 
opperde ik wijs en oplossend. Om mijn 
woorden kracht bij te zetten, haalde ik 
mijn fotoalbum erbij. Vijfde klas lagere 
school stond erachter op de klassen- 
foto met alle namen van mijn toenmalige 
klasgenoten. “Tel maar eens”, zei ik.  Bij 
zesenveertig stopte de teller. Dat stond 
in schril contrast met de achtentwintig 
die meester te veel vond om tegelijk les 
aan te geven. Ze vroeg zich af hoe het 
kon dat ik toch nog zoveel wijsheid had 
vergaard. Ik verklaarde daarop dat wij 
gewoon heel nette oplettende leerlingen  

waren. Ze keek me ongelovig aan. Eerlijk 
gezegd is me alleen bijgebleven dat er 
af en toe wat lijfstraffen werden uitge-
deeld waarmee aandacht voor de lessen 
werd afgedwongen. Maar dat was toch 
een moeilijk verhaal om te vertellen. In 
mijn jeugd heb ik niet gehoord van sta-
kende meesters. Nee, meesters wisten 
wel wat goed voor ons was; wij keken 
tegen hen op ook al gaven we ze bijna-
men. De meesters van toen zullen ook 
wel gewedijverd hebben voor betere om-
standigheden maar wij, leerlingen, merk-
ten daar niets van. Wij speelden op de 
speelplaats de kinderspelletjes en ver-
telden elkaar de spannendste verhalen 
over de zaken die ons bezig hielden. 

Natuurlijk konden wij als ouders mees-
ter niet afvallen. Hij moest onze kinderen 
veel meer bijbrengen dan de meesters in 
onze tijd. Hij moest per kind meer aan-
dacht geven. Dat zoiets alleen maar kan 
bij kleinere groepen daar stonden wij als 
ouders helemaal achter. 

En nu de kleinkinderen schoolgaand zijn, 
nu is alles weer anders. Er wordt veel 
meer van de ouders verlangd. School 
gaan en de thuissituatie moeten zo veel 
als mogelijk in elkaars verlengde liggen. 
In coronatijd hebben meesters en juffen 
het helemaal zwaar. Gelukkig kunnen de 
digitale media nog enigszins ondersteu-
nen maar het zo noodzakelijke groeps-
gebeuren staat erg onder druk. We heb-
ben geklapt voor de verpleegkundigen, 
maar moeten onze pet afnemen voor het 
onderwijzend personeel. Die stonden 
en staan nog steeds voor veel nieuwe  
uitdagingen.

En dochterlief, wat is er van haar gewor-
den? Zij heeft uiteindelijk gekozen voor 
het onderwijs en geeft colleges aan wel 
zestig studenten. En dat gaat haar goed 
af. 

Dick Bos

Grote klassen

column

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

onder komo-keur
Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

BLADEL - De strijd om het koningschap 
startte met een raak schot namens het 
wereldlijk gezag door wethouder Wim 
van der Linden. Namens het kerkelijk 
gezag volgde pastoor Schilders en na-
mens het gilde kreeg de fraaie vogel 
door hoofdman Ton Egbers er flink van 
langs. 

Met een schot op de vogel door de oud-ko-
ning Jan Wagemakers was de echte strijd 
begonnen. De grote favorieten waren Ben 
Intven, Piet Vermeulen en Gerard van der 
Wiel. In de 30ste ronde met het 75ste rake 
schot haalde Geard van der Wiel het laat-
ste stuk van de vogel naar beneden. Vanaf 
1995 heeft hij altijd aan het Koningschieten 
deelgenomen en steeds werd iemand ko-
ning die direct na hem schoot!

Na deze spannende strijd legden Roel 
Panken (18 jaar) en Guido Senders onder 
de boom de eed van trouw af en zijn daar-
mee volwaardig lid van het Sint-Jorisgilde 

van Bladel. Zelfs met coronaregels werd 
het een heerlijk koningsfeest.

Gerard van der Wiel nieuwe koning van 
het Sint-Jorisgilde Bladel

HOOGELOON - Vorige week donderdag 
zijn wij, na anderhalf jaar vol coronape-
rikelen, weer gestart met onze gymles-
sen. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe 
leden en de beste tijd om te gaan be-
wegen is aan het begin van een nieuw 
seizoen. Onze vaste leden moeten uiter- 
aard ook weer aan hun conditie gaan 
werken, dus dat maakt de stap voor jou 
een stuk makkelijker.

We bestaan al bijna 55 jaar, dat zegt toch 
iets over onze vereniging! Ben jij iemand 
of ken jij iemand die sportief bezig wil zijn 
op een gezellige ontspannen manier, dan 
zijn wij op zoek naar jou! Breng gewoon je 
buurvrouw/man of vriend(in) mee. Broer of 
zus mag ook. Je hoeft echt niet uit Hooge-
loon te komen of er te wonen om mee te 
kunnen doen. 

We trainen op donderdagavond in de 
sporthal van MFA d’n Anloop, Maalderij 3 
in Hoogeloon, met zowel dames als heren, 
van 20.00 tot 21.30 uur. Wij houden ons 
uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.
Iedereen vanaf 18 jaar is van harte welkom. 
Ons motto is: alles mag, niks moet! Dus 
kom gewoon enkele keren gratis meedoen 
en als het je bevalt wordt je lid.

Wil je meer informatie, bel dan naar Anja 
Waterschoot tel. 682725, Petra Castelijns 
tel. 06-46595910 of Jos Mijs tel. 682184.

Gymclub 
Hoogeloon zoekt 
nieuwe leden
Training op donderdagavond 
van 20.00 tot 21.30 uur

ARENDONK (B) - VZW De Grensland-
trekkers organiseert op zondag 3 okto-
ber weer haar jaarlijkse ruil- en rommel-
markt op de terreinen van de Roesthoef 
aan de Polderstraat in Arendonk. Dit 
is langs de weg van Reusel naar Aren-
donk. U bent vanaf 08.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom. De inkom is gratis. 

Iedereen kan gratis aan deze openlucht-
markt deelnemen, maar men moet indien 
nodig zelf voor een kraam of tent zorgen.
Het is een ruil-rommelmarkt en het is dus 
niet de bedoeling om nieuwe spullen te 
verkopen. Ook de niet-verkochte spullen 
dient u weer mee naar huis te nemen.

Voor meer informatie kan men contact 
opnemen met Peter Paridaans tel. 0497-
644591, Nico van Gompel tel. 06-23546234 
of mail naar vzw.degrenslandtrekkers@
gmail.com

Heeft u nog iets voor de verkoop of te  
ruilen, is dit een mooie kans om uw  
handelsgeest eens te beproeven. Wij zien 
u graag op 3 oktober als deelnemer of  
bezoeker.

Ruil- en rommel-
markt in Arendonk

Garagesale 
BV Doolland

BLADEL - Op zondag 26 september, 
van 10.00-14.00 uur, is er een garage-
sale  van buurtvereniging Doolland in 
Bladel. Kom gezellig shoppen!
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Door Renate Pijnenburg

In oktober vorig jaar opende Anika van 
Hout haar podo-manuele therapieprak-
tijk. Door omstandigheden kon ze pas 
in januari van dit jaar echt van start. 
Sindsdien weet menig cliënt, die korte 
of langere tijd met klachten loopt, haar 
praktijk te vinden aan de Alexanderhof 
in Hapert. Graag legt ze uit waar haar 
werkzaamheden uit bestaan én ze heeft 
een mooi aanbod.

Puzzel oplossen

Elke dag gaat ze fl uitend naar haar werk. 
“Het is toch prachtig als je mag en kunt 
doen wat je het allerliefste doet?”, vindt ze 
oprecht. “Ik zie elke cliënt als een nieuwe 
‘puzzel’. Iemand komt bij mij met klachten 
en dat kan heel gevarieerd zijn. Van rug- 
of heupklachten tot klachten aan de voet. 
Ik kijk dan naar het totaalplaatje want dat 
is waar podotherapie en manuele therapie 
samenkomen. Pijn tijdens het lopen hoeft 
bijvoorbeeld helemaal niet vanuit de voet 
te komen. 

Het kan zijn dat er een lichte scheefstand 
van het bekken is. Zo probeer ik elke cliënt 
nauwgezet te onderzoeken en zo hoop ik 
een passende en vooral blijvende oplos-
sing te kunnen bieden.”
  

Overleg   

Doordat Anika in de praktijk van Fysio Fit 
een ruimte heeft, is er de mogelijkheid voor 
multidisciplinair overleg. “Dat is zó’n waar-
devolle aanvulling”, legt ze uit. “Samen weet 
je altijd meer dan alleen en als je elkaar voor-
uit kunt helpen door even een korte vraag te 
stellen of juist door samen uitgebreid naar 
een dossier te kijken, is dat alleen maar 
helpend voor de cliënt.” In haar praktijk 
ziet Anika veel verschillende doelgroepen. 
“Ouderen hebben héél andere klachten dan 
kinderen en dat maakt het werk zo leuk en 
afwisselend. De komende tijd ga ik in deze 
krant meer informatie geven over specifi eke 
klachten van bepaalde doelgroepen. Wat 
ik nu alvast mee wil geven is: heb je klach-
ten, blijf er niet te lang mee rondlopen maar 
maak een afspraak dan kijken we samen 
wat we kunnen doen.”

Gratis loopanalyse

In september en oktober heeft Anika een 
mooie aanbieding. “Ik nodig iedereen uit 
voor een gratis loopanalyse. Hoe loop je, 
waar zitten drukpunten en hoe is de stand 

van je voeten? Dat is geheel vrijblijvend en 
verplicht je tot niets. De laatste tijd zie je 
op straat steeds meer wandelaars en ook 
hardlopen wint aan populariteit. Misschien 
is het een goed idee om eens te kijken of je 
het juiste schoeisel draagt zodat je nog ja-
renlang zonder klachten kunt blijven lopen. 
Uiteraard is er de mogelijkheid om dieper 

in te gaan op problemen met lopen, met 
die cliënten maak ik graag een vervolgaf-
spraak.” Voor de gratis loopanalyse is het 
noodzakelijk even een afspraak te maken. 
Dat kan door te bellen naar 06-1615 0415 
of zelf inplannen op 

www.podomanueletherapievanhout.nl

GEZONDHEID

Elke cliënt is een nieuwe puzzel
Gratis loopanalyse bij podo- manuele therapiepraktijk van Anika van Hout

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN
 

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

Iris van Deur  
www.dierenkliniekivd.nl:

“De workshops helpen je door de 
stappen bij het maken van een 
ondernemersplan heen.”

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Onze merken
Angels Jeans – Cecil – Dreamstar – Enjoy – Erfo – I-coni-K – Je suis Aimée  
Leona – Mind.Set – NED – Relaxed by Toni – Setter – Signature – Tom Tailor 
Yest – Zerres – Zoso

En voor de heren: Club of Comfort – Lerros – Tom Tailor - Twinlife

De najaarscollectie 
voor dames en 
heren is binnen en 
de koffie staat 
klaar. Komt u ook 
eens kijken?

Nieuwe merken: 
Angels Jeans 
Relaxed by Toni  
Zoso 

Noteer alvast:
Vrijdag 1 oktober 

modedag

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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
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Er zijn inmiddels al in tientallen arbeids-
rechtelijke zaken corona gerelateerde 
uitspraken gedaan. Vaak gaat het over 
het inleveren van loon, vakantie-uren of 
overwerkuren als een werknemer tijde-
lijk door sluiting niet heeft kunnen wer-
ken. Wat vast staat is dat dit niet zonder 
meer eenzijdig mag plaatsvinden en dat 
de rechter kijkt naar de redelijkheid van 
de maatregel. In dit artikel behandel ik 
echter een tweetal recente ontslagza-
ken.

De verkouden werknemer
Tijden veranderen, vroeger werd het niet 
gewaardeerd door een werkgever als een 
werknemer lichtvaardig met bijvoorbeeld 
een lichte verkoudheid thuis bleef. Nu 
wordt dit van hem of haar vereist. Dit kan 
zelfs leiden tot een geldig ontslag. Een 
werknemer ervaart op 15 maart 2021 ver-
koudheidsklachten en gaat niettemin naar 
kantoor. Door meerdere collega’s wordt 
hem herhaaldelijk verzocht om naar huis 
te gaan. De werknemer bleef stug die dag 
doorwerken. De volgende dag meldde hij 
zich toch ziek en liet zich testen op het 
coronavirus en op 17 maart ontving hij be-
richt positief getest te zijn. De werkgever 
verzoekt de kantonrechter de arbeidsover-
eenkomst te ontbinden.

De kantonrechter vond dat de werkne-
mer verwijtbaar had gehandeld door op 
het werk te verschijnen en nadat hij hier-
op werd aangesproken niet naar huis 
was gegaan. Dit was in strijd met interne 
gedragsregels die van toepassing waren 
binnen de onderneming en in strijd met 
de richtlijnen van de overheid. Omdat de 
werknemer de volgende dag thuis bleef en 
hij een solistische functie had waardoor hij 
niet veel collega’s kon besmetten, ontbond 
de rechter niet op de e-grond. Wel ontbond 
de rechter op de g-grond omdat de werk-

nemer het vertrouwen van zijn collega’s en 
leidinggevenden heeft beschaamd en door 
zijn houding tijdens de procedures waarin 
hij de verklaringen van een aantal collega’s 
over zijn klachten en het aandringen om 
naar huis te gaan als leugen bestempelde. 
Hierbij betrekt de rechter dat de werkne-
mer – ondanks zijn solistische functie – wel 
samen  met zijn collega’s pauzeerde en 
bepaalde werkzaamheden wel met hen 
samen deed.

De niet gevaccineerde werknemer
Een andere werkneemster werkt bij een 
ander bedrijf in een kantoorruimte zonder 
ramen of andere ventilatie met drie werk-
plekken. Zij heeft zich niet laten vaccineren 
en na een sommatie van de werkgever dit 
wel te doen wordt zij op staande voet ont-
slagen. De kantonrechter oordeelt dat een 
werkgever een werknemer niet (in)direct 
mag verplichten zich te laten vaccineren 
tegen Covid-19 omdat dit het grondrecht 
raakt van burgers op onaantastbaarheid 
van het menselijk lichaam en het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer. Ontslag levert een inbreuk op van 
deze grondrechten nu dit leidt tot een indi-
recte verplichting zich te laten vaccineren. 
Er bestond geen rechtvaardiging voor deze 
inbreuk nu het kantoor maar beperkt be-
zet was en dat het bezoek aan het kantoor 
door derden minimaal was. Wel ontbond 
de rechter de arbeidsovereenkomst we-
gens veranderende omstandigheden, nu 
het belang van de werkgever is om zichzelf 
en zijn werknemers te beschermen tegen 
besmetting. 

Loopt u zelf tegen ontslag op, neem dan 
gerust contact met onze arbeidsrechtspe-
cialist. Ook als u werkgever bent en gecon-
fronteerd wordt met dergelijke problemen.

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

De verkouden werknemer en de 
niet gevaccineerde werknemer

INFORMATIEF

Bretonse Mosselen
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 kg mosselen
o 2 el boter
o 1 bosje lente ui
o 2 bolletjes solo knoflook
o 125 gr ontbijtspekjes
o 100 ml appelcider (Jillz)
o 200 ml crème fraîche
o 2 gedroogde chili’s
o bosje bladpeterselie

Controleer de mosselen:

Spoel de mosselen in een vergiet onder
koud stromend water en gooi schelpen
die stuk zijn of na een ferme tik niet
sluiten weg.

Snijd de lente uien in stukjes en hak de
knoflook en peterselie fijn. Verhit een
ruime pan of wok op hoog vuur met de
boter. Wacht even tot deze gesmolten is
en roerbak de spekreepjes 5-10 min. tot
deze gaar zijn. Voeg dan de ui stukjes en
knoflook toe en roerbak nog 3 min. mee.
Blus af met de Jillz en voeg de mosselen

toe, bak ze al omscheppend ongeveer 5
min. tot alle schelpen open staan.

Schep de mosselen in een schaal en dek
deze af met aluminiumfolie. Roer de
crème fraîche door het kookvocht met
het spek en de groenten en kook de saus
tot deze licht gebonden is. Voeg voor
een pittig accent 2 verkruimelde chili’s
toe. Schep de saus over de mosselen en
strooi de peterselie erover.

Serveer met stokbrood of friet en een
gemengde salade.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 2 personen Voorbereiding: 15 min Klaar in:  35 min

2 bolletjes solo knoflook

Jillz)

Wanneer we in Frankrijk op vakantie zijn 
staan daar bij vrijwel alle toeristen restau-
rants het gerecht ‘moules-frites’ op de 
kaart. Ik verbaas me er vaak over hoeveel 
verschillende smaken je hier van kan heb-
ben. 

Van mosselen in een Thaise currysaus tot 
mosselen met een Franse blauwe kaas-
saus. Ik heb ze nog niet allemaal geprobeerd maar deze Bretonse met spek en crème 

fraîche waren in ieder geval erg lekker!

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
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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
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OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

COMPLEET NIEUWE 

STUDIO

MFA Hart van Hapert
Offi ciële eerste steenlegging en 
onthulling naam

Tekst: Renate Pijnenburg
Fotografi e: Imca van de Weem

HAPERT - Het is jammer dat je niet zo 
maar even op de bouw mag gaan kijken 
maar je ziet een nieuwe multifunctionele 
accommodatie tot voltooiing komen. 
Voor de symbolische plaatsing van de 
eerste steen en de onthulling van de 
naam, was een select gezelschap uitge-
nodigd op 6 september. Maak kennis met 
MFA Hart van Hapert. PC55 was erbij.

Behouden wat behouden kan blijven
MFA Hart van Hapert is een mooi voor-
beeld van oudbouw en nieuwbouw die 
samen gaan. Tal van ornamenten zullen 
behouden worden maar ook een aantal 
iconische elementen zullen voorgoed ver-
dwijnen. Opzichter Sjef leidde één van de 
drie groepen rond en vertelde enthousiast 
over alle werkzaamheden. De aanwezigen 
zaten vol vragen en op bijna alles was een 
antwoord. De voormalige kerk blijft op 
diverse punten herkenbaar aanwezig. “Er is 
gekozen om veel glas-in-lood ramen te be-
houden maar die waren natuurlijk niet van 
dubbel glas gemaakt”, vertelt de voorman. 
“Daarom wordt gekozen voor voorzetkozij-
nen; die isoleren de boel maar behouden 
het uitzicht. Er zijn originele kerkdeuren die 
geschikt worden gemaakt om elektrisch 
geopend en gesloten te kunnen worden. 

Het aangezicht van het orgel blijft maar het 
orgel verdwijnt; het plafond van de kerk 
blijft zichtbaar maar natuurlijk alleen vanaf 
de tweede verdieping. Er is een heel team 
dat zich verdiept heeft in de historie en de 
emotionele waarde van het gebouw. Wat 
behouden kan blijven, blijft maar er moeten 
keuzes gemaakt worden.”

Cijfers
Even wat cijfertjes. In totaal komt MFA Hart 
van Hapert op 263 heipalen te staan. In 
deze regio is heien niet gebruikelijk maar 
deze keer wel nodig om de fundering zo 
stevig mogelijk te maken. Voor de warmte 
en verkoeling van het gebouw zijn eenen-
twintig buizen 120 meter diep de grond in 
geboord. Voor een gebouw van deze om-
vang volstaat één cv keteltje niet. Naast de 
hoofdingang aan de Oude Provincialeweg, 
komen er nog zeven toegangsdeuren die 
onafhankelijk van elkaar open kunnen. 
Vanwege de multifunctionaliteit kunnen ge-
bruikers zelf sleutelhouder worden en hoeft 
niet het hele gebouw open als maar een 
deel bezet is. Er komen twee theaterzalen, 
één danszaal, drie biljarts en hopelijk tallo-
ze bezoekers die gebruik gaan maken van 
alle faciliteiten. Het zal voor bezoekers een 
apart beeld geven om aan de achterkant 
van de kerk een drankje te bestellen. De 
grote foyer is aangebouwd aan het oude 
kerkgebouw, die achtermuur wordt de ach-
terkant van de hoofdbar. 

Voorzieningen
Het is soms lastig om echt goed zicht te 
krijgen op het uiteindelijke eindresultaat. De 
school en de kinderopvang ogen nog wat 
klein maar daarvan zijn alleen nog muren 
en plafonds zichtbaar. Sowieso komen er 
nauwelijks klaslokalen want Het Palet gaat 
een totaal nieuw onderwijsconcept door-

voeren en daarvoor zijn klaslokalen niet no-
dig. Vanwege de multifunctionaliteit is heel 
goed nagedacht over voorzieningen die het 
geluid dempen. Sjef: “Als er les wordt gege-
ven, mag het niet zo zijn dat er geluid vanuit 
de theaterzaal komt, als daar op hetzelfde 
moment een lezing is. En als de drumband 
staat te repeteren hoeft niet iedere gebruiker 
dat te horen. Er is gezocht naar heel prakti-
sche oplossingen zoals kussens tussen de 
stalen balken die het geluid opvangen en 
zand in de pilaren die de verdiepingsvloer 
dragen. Zo min mogelijk holle ruimtes en 
zoveel mogelijk isolatie.”

Offi  ciële handelingen
Na de uitgebreide rondleiding was het tijd 
voor een aantal speeches en voor de offi  -
ciële handelingen. Burgemeester Bosma 
refereerde aan de hobbelige weg die de ge-
meente en de toekomstige gebruikers heb-
ben afgelegd om tot deze nieuwe MFA te 
komen. Hij schrijft het toe aan ieders toewij-
ding en bevlogenheid dat de bouw nu in vol-
le gang is.  Ook Gerard Smetsers, voormalig 
directeur van Het Palet en zijn opvolgster 
Daphne Meijers deden een woordje, waarbij 
Daphne zelfs het Haperts volkslied als ge-
dicht voordroeg. Wethouder Davy Jansen, 

Antoon Poppeliers van Stichting Steunpunt 
de Kloostertuin, Frits Oomen van het GBOH 
en Gerard Smetsers legden symbolisch de 
eerste steen. Ze zijn bouwers maar niet zo-
zeer in praktische zin; of het stukje muur dat 
ze legden onder de noemen ‘schoonmetsel-
werk’ valt, is te betwijfelen. Zij bouwden aan 
verbinding, samenwerking en eenheid en 
dat is volgens wethouder Jansen nog veel 
belangrijker dan stenen.

Nieuwe naam, nieuw logo
Marije Franssen maakte het ontwerp van 
het nieuwe logo, waarvan de kleuren later 
nog aangepast worden in de kleuren van de 
inrichting van MFA Hart van Hapert. De drie 
gele vormen beelden mensen uit en ver-
wijzen naar de vorm van de kerkramen, de 
punten van het hart zijn de punten van de 
daken van de omliggende huizen, de punt 
naar beneden verwijst naar het plein voor 
het pand en de vlakken in het midden staan 
symbool voor alle gebruikers. Het logo werd 
onthuld door zes van de zeven mensen die 
de naam ‘Hart van Hapert’ hadden inge-
diend. Uit meer dan honderd namen werd 
uiteindelijk deze keuze gemaakt. De nieuwe 
MFA moet het kloppend hart van Hapert 
worden, het is de centrale van waaruit de 
Hapertse samenleving tot leven komt.

Het Hart van Hapert klopt al
Nog een paar maanden en dan kan ieder-
een een kijkje nemen. Dan zijn de bouw-
vakkers weg, is de inrichting klaar, stroomt 
het bier door de leidingen en kunnen alle 
ruimtes in gebruik worden genomen. De 
voorlopige planning is dat 1 april het pand 
opgeleverd wordt door BMV maar met een 
kleine marge wordt rekening gehouden. 
Dan nog enkele maanden om alles binnen 
in te richten en dan zouden aan het begin 
van het schooljaar 2022-2023 de eerste 
leerlingen in de nieuwe school kunnen 
beginnen. Tot die tijd zal er hard gewerkt 
worden, nieuwe initiatieven ontwikkeld en 
plannen worden gemaakt. Het Hart van 
Hapert klopt al.

De eerste steen wordt gelegd door de betrokkenen van het eerste uur (v.l.n.r.: Gerard 
Smetsers, Frits Oomen, Antoon Poppeliers) en wethouder Davy Jansen.

IN DE KERN

Marije Franssen van KleurM maakte het ontwerp van het nieuwe logo
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WORKSHOP 
PORT

WORKSHOP 

OM DE HOEK

VOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

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

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

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

Weet u hoe te handelen, zodat u de juiste hulp kunt bieden bij een ongeval?
(rondom huis, sportletsel, bedrijfsongeval, reanimeren, verband aanleggen)

Dan is er nu de kans om te starten met een nieuwe cursus.
Tijdens onze interessante, leerzame en gezellige EHBO cursus komt het allemaal aan bod!

De cursus vindt plaats in Den Tref te Hapert, zaal ‘De Pan’’.

De cursus bestaat uit EHBO, reanimatie, AED, verbandleer en kleine ongevallen en EHBO 
aan kinderen.

De kosten bedragen € 200,- dit is inclusief cursusboek, koffie/thee tijdens de pauze, lunch, 
examenaanvraag, kortom: all-in.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten voor 
een EHBO cursus. U dient dit zelf in uw zorgpolis na te gaan.

De cursus wordt gegeven op 4 zaterdagen van 9:00 – 16:00 uur.
De datums zijn: 25 september – 2 oktober – 16 oktober – 23 oktober.

Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met Ria Lavrijsen,
tel.06-12 67 58 96, email: secretariaat@ehbo-hapert.nl

EHBO Afdeling Hapert
EHBO Afdeling Hapert start bij voldoende 
aanmeldingen in september 2021 met een 

nieuwe EHBO cursus.

HAPERT - Ergens in de vorige eeuw, om 
precies te zijn in 1979, werd in de ge-
meente Hoogeloon het plan opgevat om 
een manege te bouwen. Eigenaar werd 
een stichting, bestaande uit vertegen-
woordigers van de gemeente Hooge-
loon, St. Pancratius Hoogeloon en St. 
Martinus Hapert. Om de kosten wat te 
drukken moesten de verenigingen een 
aantal uren werkinbreng leveren. Ad en 
Sjan Bastiaans waren daarbij.

Na een aantal jaren bleek de exploitatie 
verliesgevend te zijn en het tekort kon al-
leen maar door de gemeente worden aan-
gezuiverd. Dit leidde tot de gedachte om 
de manege te verkopen aan een van de 
verenigingen. De nieuwe eigenaar werd St. 
Martinus. Dit was fi nancieel mogelijk ge-
maakt door de opbrengsten van het jaar-
lijks terugkerende, zeer succesvolle evene-
ment de Paasveetentoonstelling.

Ad en Sjan waren daarbij en speelden een 
hoofdrol bij alle activiteiten van de vereni-
ging. Intussen was Ad ook nog ponycom-
mandant en waren zij ook vaak leiders 
van het ponykamp. Deze kampen staan 
nog onuitwisbaar in het geheugen van de 
toenmalige ponyruitertjes. Bijvoorbeeld, 
als het ‘s avonds lang onrustig bleef in de 
slaapruimtes werden de raddraaiers door 
Ad uit bed getrommeld voor een lange 

nachtelijke boswandeling om de overmaat 
aan energie wat te verkleinen. En beroemd 
zijn ook de grootse spooktochten. 

Vanaf het moment van de overdracht van 
de manege aan St. Martinus werd een 
doorlopende serie bouwprojecten gestart, 
zoals bouw van de kantine, verlenging van 
het hoofdgebouw met 25 meter, vernieu-
wing van het toiletblok, vernieuwing van de 
bakrand, aanleg van een buitenbak, enz. 
Deze bouwactiviteiten werden bekostigd 
uit een grote serie van succesvolle evene-
menten, zoals de alpacashow, modelauto-
cross, marathon, enz.  Regel was: ‘eerst 
het geld verdienen en dan pas uitgeven’.

Er is geen project gedaan zonder een hoofd-
inbreng van Ad en Sjan. Resultaat van al 
deze bouwactiviteiten is een manege die 
helemaal voldoet aan de eisen van deze 
tijd en in een prima staat van onderhoud 
verkeert. Dit leek Ad en Sjan een goed mo-
ment om de taken over te dragen aan de 
nieuwe generatie. De overdracht heeft wel 
enige jaren geduurd. Hoe vindt je opvol-
gers voor zoveel taken? Ad en Sjan zullen 
nog zeker wel benaderd worden om de op-
volgers nog wat bij te staan. 

Onlangs zijn Ad en Sjan in het zonnetje ge-
zet om hen te bedanken voor meer dan 40 
jaar maximale inzet voor de vereniging.

Ad en Sjan Bastiaans nemen afscheid 
van Paardensportvereniging St. Martinus

Raak je wel eens je sleutels kwijt? Of 
vind je de afstandsbediening erg com-
plex? Is het steeds moeilijker om naar 
de schakelaars van lampen te lopen? 
Of verdwaal je wel eens in de medicatie 
die je moet nemen? Dit zijn problemen 
waarvoor tegenwoordig allerlei techni-
sche oplossingen zijn!

Op donderdag 16 september organiseert 
Dementievriendelijke gemeente een lezing 
over nieuwe technische oplossingen bij de-
mentie. De lezing wordt verzorgd door Cor-
rie Aarts, een expert vanuit stichting De We-
ver. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

De lezing vind plaats bij De Schakel in 
Hooge Mierde en is gratis. Meld je aan via 
de agenda via onderstaande website, bij 
de balie van de bibliotheek in Reusel of bij 
de gemeente via 0497-650650.

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing ‘Techniek zoekt thuis’
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Blog ‘Gemeenschapshuis aan de Mèrt’
Verhalen van de makers

Ook zo’n behoefte om weer eens naar een 
voorstelling te gaan? Of te kaarten? Of bil-
jarten met vrienden? Vorig weekend ben ik 
met mijn kinderen sinds lange tijd weer eens 
naar de film geweest. Het voelde wat on-
wennig maar oh wat had ik het gemist. Weer 
bekenden tegenkomen. Van te voren ergens 
een hapje eten. En alsof het niet al bijzonder 
genoeg was, achteraf een biertje aan de bar 
bestellen. Elkaar weer ontmoeten en onge-
dwongen samenzijn. Op zo’n moment ben je 
je daar ineens erg van bewust.

Activiteiten als startpunt
Als architect houd ik me het liefst bezig met het ontwerpen van omgevingen waar oud en 
nieuw bij elkaar komen en waar ontmoetingen en de gebruiker centraal staan. Kijkend naar 
een bestaande omgeving zie ik in gedachte, als een filmische laag, een voorstelling van de 
activiteiten die een plek nieuwe betekenis moeten geven. Ideeën over veranderingen aan 
een bestaand gebouw volgen dan als vanzelf. Soms tot in detail met materialen en al.

Voormalig Rabobankgebouw
Tijdens de prijsvraagfase in juli 2020 liep ik over de markt van Bladel en zag zo ook de 
mogelijkheden van de voormalige Rabobank. Het gebouw, groter dan het naastgelegen 
gemeentehuis, is vanaf de markt gezien ogenschijnlijk opgedeeld in vijf gebouwen. Hoe-
wel dit de suggestie wekt dat het gebouw een diversiteit aan bedrijven huisvest, werd het 
alleen door de Rabobank gebruikt. De ervaring van die verschillende gebouwvolumes 
verdwijnt echter zodra je het gebouw binnengaat. Dat verschil tussen buiten- en binnen-
wereld is enorm. Bijna vervreemdend.

Een plek voor Bladelnaren
In dit ‘hybride’ gevelbeeld zag ik aanleiding om de mix van activiteiten van het nieuwe ge-
meenschapshuis zichtbaar te maken. Een simpele maar gedurfde ingreep zou de binnen- 
en buitenwereld van het gebouw laten samensmelten in één aantrekkelijke omgeving. Een 
plek waar de mensen van Bladel naar toe komen voor een theatervoorstelling. Waar leden 
van de ouderenvereniging de dansvloer op gaan, biljarters een fanatiek potje spelen en 
waar de Muggezifters tot in de late uurtjes werken aan de jaarlijkse carnavalsvoorbereidin-
gen. Met dit bezoek vers in het geheugen keerde ik terug naar de tekentafel.

Atrium als verbinder
Na een korte intensieve periode van onderzoek en ontwerp met het hele team, lag het 
concept in ruwe schetsen voor ons op tafel. In het ontwerp staan het stimuleren van ont-
moeting, interactie en activiteiten in het gebouw centraal. Onze oplossing? Eén multifunc-
tioneel atrium dat het gebouw van binnenuit opent én een logische route door het gebouw 
creëert waaraan diverse activiteiten en ruimtes zich presenteren. Het atrium verbindt de 
drie verdiepingen van het gebouw en is geschikt voor kleine voorstellingen, vergaderingen 
of presentaties. Zo ontstaat een aantrekkelijke publieke binnenwereld waar bezoekers en 
gebruikers elkaar op natuurlijke wijze ontmoeten. Ruimtelijk interessanter en passender bij 
de uitstraling van de buitenkant van het gebouw.

Etalage van activiteit
Naast deze ingreep aan de binnenkant, ‘openen’ we het gebouw naar het plein toe om 
een sterkere verbinding met de markt te maken. Wat opvalt is de nieuwe ‘open’ gevel 

aan de marktzijde die zicht biedt op de activiteiten en ontmoetingen die hier plaatsvin-
den. Hiermee verbinden we oud en nieuw, boven en onder en binnen en buiten. De nieu-
we gevel vormt een herkenbaar beeldmerk aan het plein en markeert de entree van het  
Gemeenschapshuis Bladel.

Infobalie en Grand Lounge
Aan weerszijden van de nieuwe entree zijn de publieke functies geplaatst, rechts het  
Toeristisch Informatie Punt (TIP) met infobalie en links de Grand Lounge. Aan de infobalie 
kun je straks zowel je bibliotheekboeken lenen en terugbrengen en informatie krijgen over 
alle belevenissen in Bladel. In de gezellige Grand Lounge kun je terecht voor een gezellig 
drankje. Beide ruimtes die in directe verbinding staan met het atrium kunnen dankzij grote 
schuifwanden en directe toegang tot de markt, onafhankelijk opereren van de openings-
tijden van het gemeenschapshuis.  

Panoramazaal en auditorium
In open verbinding met het atrium ligt op de tweede verdieping de nieuwe panoramazaal  
met aan weerszijden de bibliotheek en studiezaal. Hier lees je rustig een boek onder 
het genot van muntthee of koffie met uitzicht over de markt. De panoramazaal is af te 
sluiten van de bibliotheek en studiezaal voor besloten bijeenkomsten zoals recepties of  
presentaties. Het auditorium is een cadeautje dat al in het gebouw aanwezig was. Het blijft 
behouden en wordt qua indeling en akoestiek aangepast voor multifunctioneel gebruik. 
Hoe de nieuwe grote theaterzaal er uit komt te zien hou ik nog even geheim. Hier vertellen 
we je in een later blog meer over.

Biertje
Met ons ontwerp transformeert het voormalige Rabobankgebouw in een dynamische plek 
waar iedereen uit Bladel en omstreken zich welkom voelt. Ik kan niet wachten om u bij de 
opening onder het genot van een pot bier te ontmoeten en van gedachte te wisselen over 
het nieuwe Gemeenschapshuis Bladel. Hoe keigaaf zou dat zijn! 

Deelnemen aan het gesprek? Laat een reactie achter op de pagina ‘Den Herd naor de 
Mèrt’

www.denherd.nl

In het voormalige Rabobankgebouw aan de Markt komt het nieuwe gemeenschapshuis van Bladel. Het ontwerp is tot stand gekomen in een samenwerking van architectenbureau 
GROUP A, adviseurs in bouwtechniek ABT en strategisch ontwerpbureau Fabrique. In een serie van persoonlijke verhalen nemen de makers je mee in de ideeën achter het ontwerp en 
de ontwikkelingen rondom ‘Den Herd naor de Mèrt’. Architect Maarten van Bremen, partner bij GROUP A, trapt af met zijn verhaal over het ontwerp in ‘Hoe gaat het eruit zien?’

Hoe gaat het eruit zien?
Door architect Maarten van Bremen, GROUP A
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28 augustus t/m 19 september 2021

Geniet van 5 km 
kunst en natuur

• 20 kunstenaars
• Nieuw werk
• Duurzame kunst
• Verbinding kunst en natuur
• Biobased expo bij de Nachtegaal

Start en parkeren: 
Merenweg 1, Wintelre 

Kunst rond het Grootmeer en Kleinmeer

Kunstwandelroute Wintelre

Duurzaam verbinden

In opdracht van Gemeente Eersel organiseert Stichting LandArtBrabantVRIJ
TOEGANG

Enkele werken uit voorgaande edities

LAGE MIERDE/MIDDELBEERS/VESSEM 
- Op zondag 17 oktober start Primo Pas-
so, een initiatief van muziekvereniging 
Omnia Lage Mierde, De Vriendschap 
Middelbeers en fanfare Sint Cecilia Ves-
sem. Volwassenen zonder muzikale er-
varing of kennis kunnen in dit orkest een 
blaas- of slagwerkinstrument leren be-
spelen én samen muziek maken.

Jan van Loon, mede-organisator en muzi-
kant bij Omnia en De Vriendschap: “Wij be-
leven zelf heel veel plezier aan onze hobby 
en we laten anderen dat ook graag ervaren. 
Het mooie van Primo Passo is dat iedereen 
mee kan doen. Er hebben zich op dit mo-
ment al verschillende mensen aangemeld. 
We hebben genoeg instrumenten voor een 
heel orkest. Dus voor iedereen die altijd al 
de droom had om nog eens muziek te gaan 
maken is dit dé kans.” Deelnemers kunnen 
kiezen uit een keur aan instrumenten: trom-
pet, bariton, trombone, saxofoon, klarinet, 
fl uit of verschillende soorten slagwerk.

Primo Passo
Primo Passo, of op z’n Fries Nij Talint Or-
kest, is een initiatief van de Friese dirigent 
en musicus Guus Pieksma. Het begon zes 
jaar geleden bij de fanfare in Stavoren. Ou-
ders van leerlingen vroegen of zij ook niet 
eens een instrument mochten uitproberen. 
Het werd een succes en andere vereni-
gingen starten ook een Nij Talint Orkest. 
Het heeft in Friesland al veel nieuwe mu-
zikanten opgeleverd die nu samenspelen 
in opleidingsorkesten óf zich hebben aan-
gesloten bij de verenigingen. Samen met 
Annewiep Bloem heeft Pieksma Nij Talint 
Orkest ontwikkeld tot een compleet con-

cept met wervingsplan en lesmap. We vra-
gen Pieksma naar het geheim van Nij Talint 
Orkest: “De kracht is dat er geen drempel 
is. Je hoeft geen muzikale achtergrond te 
hebben of noten te kunnen lezen. Je mag 
fouten maken en zoveel vragen als je wilt. 
Wij gaan er van uit dat iedereen muzikaal 
talent heeft en dat ontwikkelen we samen. 
Daarbij is het heel sociaal en staat het ple-
zier voorop.” 

Hoe werkt het?
Jan van Loon is namens de drie vereni-
gingen medeverantwoordelijk voor de or-
ganisatie van Primo Passo. Hoe kunnen 
mensen meedoen aan Primo Passo. Van 
Loon: “Er hangen overal posters, we ver-
spreiden fl yers, plaatsen berichten in de 
krant en de lokale omroep maakt een pro-
mofi lm. Mensen kunnen het overal zien en 
lezen. Deelnemers kunnen zich bij mij of via 
ons emailadres aanmelden. Voor de eerste 
repetitie sturen we een mail met alle infor-
matie. Goed om te weten is dat wij zorgen 
voor instrumenten en muzieklessenaars. 
Alle instrumenten liggen klaar op de eerste 
repetitie. Soms hebben mensen een voor-
keur, maar ze kunnen ook een instrument 
kiezen dat ze leuk lijkt. Daarin adviseren we 
ze natuurlijk. En dan gaan we los! 

Superleuk dat Guus en Annewiep naar Bra-
bant komen voor de eerste repetitie. Zelf 
zijn we er ook om de nieuwe muzikanten 
zoveel mogelijk te helpen. Dat doen we bij 
alle tien repetities trouwens. Als afsluiting 
van het project organiseren we een fees-
telijk concert met alle drie de verenigingen. 
Dan kan iedereen het resultaat komen be-
luisteren. Wij hebben er heel veel zin in!”

Doe je mee?
Voor de mensen die nog twijfelen of ze 
mee willen doen spraken we Froukje (62 
jaar). Ze is begonnen bij Nij Talint Orkest en 
speelt nu op de bugel bij de vereniging: “Ik 
wilde altijd graag bugel spelen, maar het is 
er om allerlei redenen nooit van gekomen. 
Dit was mijn kans. Ik vond het heel span-
nend, maar dat was gauw over. De sfeer 
is lekker ongedwongen en positief. Je kunt 
echt veel meer dan je denkt. Dat je het sa-
men doet maakt het extra leuk.”

Praktische informatie
Startdatum: zondag 17 oktober 2021. 
Vervolg: iedere week op de zondagmor-
gen. Tijd: 10.30-12.30 uur. Locatie: Lage 

Mierde, Middelbeers en Vessem. Kosten: 
€ 100,- p.p. Wat krijg je: tien repetities on-
der professionele begeleiding, een instru-
ment en muzieklessenaar te leen van de 
vereniging, een orkestmap en een gega-
randeerd leuke tijd. Coronaproof: tijdens 
de repetities houden we ons aan de gel-
dende coronamaatregelen.

Voor aanmelden, vragen en informatie kun 
je terecht bij: Primo.passo2021@gmail.
com of 06-12469343 (Jan van Loon). 

Kijk ook eens op: 

www.facebook.com/nijtalintorkest/
of www.nijtalintorkest.nl

Primo Passo: plezier in samen muziek maken!
Een initiatief van muziekvereniging Omnia Lage Mierde, De Vriendschap Middelbeers en fanfare Sint Cecilia Vessem
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SEIZOEN 2021/2022

za 8 januari – 20:30 uur
The Wieners –

The Wieners play Buddy Holly

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

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

za 27 november – 20.30 uur
Anuar – Eerlijk

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

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

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

dat hele enge dingen doet

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

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

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

zo 24 oktober – 13.00 uur
DJ workshop (9 tot 16 jaar)

Cultureel Centrum Den Herd • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl

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

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

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

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

za 23 april – 20.30 uur
OfGeZatBand – Bronnen

za 5 maart – 20.30 uur
Kleinkunstenaars – Comedy Night

vr 15 april – 20.30 uur
Grof Geschud – Lijmen

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

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

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

RESERVEREN VIA WWW.DENHERD.NL

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2

HOOGELOON - In september start St. 
Joris Showband Hoogeloon met een 
nieuwe leerlingenopleiding en het is 
hartstikke leuk als jij erbij komt! Schrijf 
je in, leer vlotte en hedendaagse muziek 
spelen en maak onderdeel uit van spet-
terende optredens. Het maakt niet uit 
of je wel of geen muziekervaring hebt, 
iedereen is welkom.

De opleiding start op maandag 20 sep-
tember voor kinderen, jongvolwassenen 
en volwassenen (het is nooit te laat om het 
te leren). Tot aan de herfstvakantie zijn het 
proefl essen, dus zijn er geen kosten aan 

verbonden. Weet je niet of een blaasinstru-
ment of slagwerk beter bij je past? Probeer 
dan beiden en maak later een keuze.

Wist je trouwens dat het bespelen van een 
instrument de intelligentie stimuleert, het 
geheugen verbetert, de stress vermindert 
en zorgt voor minder concentratieproble-
men? En het belangrijkste; het is gewoon 
hartstikke leuk!

Twijfel je of ben je gewoon nieuwsgierig? 
Kom gerust een kijkje nemen op de repeti-
ties of repeteer een aantal keer vrijblijvend 
mee. Voor meer indrukken kun je terecht 
op www.youtube.com/sintjorishoogeloon, 
www.facebook.com/sintjorishoogeloon of 
www.stjoris.com. Voor meer informatie kun 
je mailen naar info@stjoris.com.

You’re welcome to join us!

St. Joris Showband start nieuwe leerlingenopleiding

EERSEL - Iedereen van 7 jaar of ouder is 
welkom om zijn of haar eerste stappen 
op het muzikale pad te zetten. Je maakt 
kennis met verschillende instrumenten. 
Je leert verschillende ritmes, maatsoor-
ten en een beetje noten lezen. 

Ook krijg je een mapje met muziekpuzzels 
en oefeningen die in de lessen worden ge-
maakt. De nadruk van de lessen ligt op zelf 
muziek maken. De muzieklessen, genaamd 
Flierefl uiten, worden door een beroepsmu-
zikante gegeven op maandagavond in De 
Muzenval in Eersel, van 18.30 tot 19.15 
uur. De kosten bedragen € 37,50 voor een 
half jaar les. Wil je meer informatie of heb je 
vragen? Bel dan naar Joyce Saleming, tel. 
06-10191848. 

Wil jij ook muziek leren maken? Meld je dan 
nu aan voor een gratis proefl es door een 
mail te sturen naar muziekvereniging De 
Goede Hoop Eersel: secretariaat@degoe-
dehoop.info.

Samen muziek maken!
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De afgelopen tijd hebben we weer een 
aantal signalen gekregen die er op dui-
den dat we serieus en met enige haast 
werk moeten maken van de energietran-
sitie. We moeten naar minder en op de 
lange termijn zonder fossiele brandstof-
fen. Dat geldt voor de mobiliteit en de in-
dustrie maar ook voor alle particulieren. 
Onze huizen zullen anders verwarmd 
moeten gaan worden. 

Veel huizen zijn ooit gebouwd met het idee 
dat er genoeg aardgas was om de woning 
te verwarmen. Daarom zijn ze slecht tot 
matig geïsoleerd en niet bepaald lucht-
dicht. Duurzame, niet fossiele, energie is 
nog niet in grote hoeveelheden beschik-
baar. Daarom gaat de energietransitie over 
twee sporen: eerst energie besparen en 
daarna duurzame energie toepassen. Het 
is dus meer dan alleen even een gasketel 
vervangen. 

De meeste bestaande woningen zijn in de 
loop der jaren wel een keer verbouwd of er 
zijn al eens isolerende maatregelen geno-

men. Dan kan het best ingewikkeld wor-
den wat er nu nog meer kan of moet ge-
beuren. Een objectieve deskundige kijk is 

dan welkom. De energiescan van Kempen-
Energie biedt die. Een van de energiegidsen 
komt bij u aan huis en maakt samen met u 
een verkenning van de woning. Niet alleen 
de woning maar ook het gebruik wordt be-
keken. Uitgangspunten is het verbruik van 
gas, water en elektra. Na de inventarisatie 
wordt een analyse gemaakt van de moge-
lijkheden om de woning te verduurzamen. 
Op basis van de ambitie van de bewoners 
worden vervolgens de maatregelen in beeld 
gebracht die de bewoners kunnen nemen 
om die ambitie te realiseren. Vaak zijn het 
maatregelen die gecombineerd kunnen 
worden met aanstaand groot onderhoud of 
een gewenste aanpassing. 

Een energiescan is gratis voor de leden 
van de vereniging KempenEnergie. Een 
lidmaatschap geeft nog meer voordelen en 
kost € 25,- per jaar. Er zijn ook gemeentes 
die gratis een energie van KempenEnergie 
beschikbaar stellen. De gemeente Oir-
schot start daar in september bijvoorbeeld 
weer mee.

www.kempenenergie.nl

Energiescan als start 
Advies over 

energieverbruik

dan welkom. De energiescan van Kempen-

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

KLIMAAT & MILIEU

Samen met Winst uit je woning organi-
seren we een grootschalige inkoopactie 
voor energiebesparende maatregelen, 
zoals isolatie en zonnepanelen. Begin 
oktober versturen we daarom een brief 
naar woningeigenaren. We willen lokale 
uitvoerders en installateurs graag de 
mogelijkheid bieden de werkzaamheden 
uit te voeren.

Winst uit je woning
Al meer dan 9 jaar organiseert Winst uit je 
woning inkoopacties voor energiebespa-
rende maatregelen. Winst uit je woning 
heeft inmiddels met meer dan 100 (lokale) 
uitvoerders samengewerkt. De inkoopac-
ties leveren veel opdrachten op voor (lo-
kale) isolatie- en installatiebedrijven. Vorig 
jaar is via deze acties meer dan 100.000 
m2 isolatie aangebracht!

Interesse als uitvoerder?
Inschrijven kan tot en met 19 september. 
Lokale partijen hebben een streepje voor. 
Na 26 september krijg je bericht van Winst 
uit je woning of je geselecteerd bent. Aan-
melden kan via 

www.winstuitjewoning.nl/actie/
samenwerken 

www.winstuitjewoning.nl/formulieren/
nieuwe-uitvoerder-inkoopactie

Gezocht: 
uitvoerders voor 
energiebesparende 
middelen

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Als onderdeel van het Regionaal Meet-
net is eerder aan de Mierdseweg in Reu-
sel een meetkast geplaatst. Inmiddels 
is ook aan de Beekakkersweg in Lage 
Mierde een meetkast geplaatst. Met het 
Regionaal Meetnet wordt de luchtkwali-
teit in Zuidoost-Brabant gemeten. 

Hoe werkt dat dan?
Ongeveer 50 meetkasten in Zuidoost-Bra-
bant meten de stikstofdioxide en fi jnstof in 
de lucht. 

De meetkasten staan in stedelijk gebied, 
het gebied rond de luchthaven, langs snel- 
en provinciale wegen en het buitengebied 
met veel veehouderij. 

De data is binnenkort voor iedereen te zien 
via samenmeten.rivm.nl. Omdat het Re-
gionaal Meetnet zich nog in de opstartfa-
se bevindt, zijn er nu nog geen resultaten 
zichtbaar. Voor meer informatie over het 
Regionaal Meetnet lees je op:

www.odzob.nl/meetnet 

Tweede 
meetkast 
luchtkwaliteit 
geplaatst

www.pc55.nl 
goed om te weten

Nu de vakantie voorbij is, gaan de Ener-
gieLoketten van KempenEnergie weer 
open. Vanaf zaterdag 11 september kun-
nen inwoners van de Kempen weer elke 
zaterdag langskomen bij één van de vier 
loketten.

De EnergieLoketten zitten in de bibliotheek 
van Eersel, Bergeijk en Bladel en in het 
oude Raadhuis in Oirschot. Van 10.00 tot 
12.00 uur kun je gratis binnenlopen. Veel-
besproken onderwerpen zijn de aanleg 
van zonnepanelen, het vervangen van je 
CV-ketel of het verbeteren van je isolatie. 
Je kunt ook terecht voor een second-
opinion op off ertes of het meedenken over 
het verlagen van de energierekening. 

Het EnergieLoket wordt gratis aangeboden 
door KempenEnergie: dé vereniging in de 
Kempen die zich inzet voor een energie-
neutrale Kempen. Kijk voor meer info op 

www.kempenenergie.nl

EnergieLoketten weer open!
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Cafetaria D’n Bol • Eykereind 8  Bergeijk
Tel.: 0497 575 569

www.cafetaria-dnbol.nl

COLLEGA’S 
GEZOCHT

Mede-
werker(ster)
voor 20-30 uur per week

Weekendhulp 

Poetshulp 
op maandagochtend

AFSCHEID

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Na heel veel jaren kleding 
verkopen, adviezen geven en zorgen dat 
Hapert en omgeving er fashionable bij-
loopt, komt er op 2 oktober een einde 
aan de Boemerang in Hapert. Peer en 
Carin Sanders sluiten de deuren en gaan 
op zoek naar een nieuwe invulling van 
hun vrije tijd. Dat doen ze niet voordat 
ze nog een keer teruggeblikt hebben op 
de prachtige jaren die ze met hun winkel 
hebben beleefd.

Nieuwe stap
“We denken al een poosje over stoppen 
en met iets anders opnieuw beginnen en 
nu voelt het als het juiste moment”, opent 
Peer het gesprek. “Het is onze eigen keuze 
en het is spannend maar het voelt goed.” 
Dat gezegd hebbende, is het tijd om even 
terug te kijken naar hoe het allemaal 
begon. “Ik opende in 1988 een 
kledingzaak in St. Oeden-
rode en kreeg van ome 
Tiny de toezegging 
dat als dat een suc-
ces werd, ik de 
Boemerang over 
zou mogen ne-
men. Het werd een 
succes en de rest is 
bekend. Ik opende een 
tweede zaak in Bergeijk en ook 
die liep prima.”

Veranderingen
De verkoopstijl van Peer is niet te vergelij-
ken met die van zijn oom. “Die knipte vlot 
de mouwen van een bloes, als iemand al 
dertig bloezen had gepast en op álles iets 
aan te merken had. Zo werken wij niet hoor. 
Maar het is wel leuk om samen met klanten 
te zoeken naar de juiste outfit voor de gele-
genheid”, aldus Carin. “Er is natuurlijk in de 
loop der jaren heel veel veranderd. Vroeger 
gingen de mensen twee keer per jaar kle-
ren kopen, in het voorjaar en het najaar en 
nu wordt er dagelijks of wekelijks geshopt. 
Het is van noodzaak naar vermaak gegaan. 
Natuurlijk zijn er ook veel zaken bij geko-
men. Toen de Boemerang begon was het 
één van de weinige boetieks in de regio; 
inmiddels zitten er in bijna elk dorp meer-

dere. De concurrentie is groter geworden, 
ook door internet. Waar mensen vroeger 
blanco een kledingzaak binnenstapten en 
een keuze maakten uit wat er hing, komen 
sommige klanten nu heel gericht zoeken 
naar een bepaald item dat ze bij een in-
fluencer hebben gezien.”

Geduld
De Boemerang begon als een winkel met 
80% kleding voor heren en 20% voor da-
mes. “Dat is in de loop der jaren veranderd: 
we hebben nu een andere verhouding en 
de dameskleding is niet langer bijzaak”, 
meldt Peer. Heren hebben niet zoveel keu-
ze nodig, zo lijkt het. “Als er heren in de 
winkel kwamen, waren er ook dames bij. 
Die wilden dan ook even kijken maar veel 
heren hebben niet zoveel geduld. Als die 
klaar zijn met winkelen, willen ze naar huis. 
Ik maakte dan een praatje met ze, bood ze 

een kopje koffie aan 
en gaf zo de da-

mes de gele-
genheid rustig 
te shoppen. 
Nu ik erover 
nadenk: de 

koffiemachine  
heeft voor de 

meeste omzet ge-
zorgd.” Hij lacht en be-

looft het koffieapparaat een 
ereplaats na sluiting van de winkel.

Toekomst
Wat de toekomst brengt, is onzeker. “Ik 
heb voorlopig nog geen flauw idee”, mij-
mert Peer. “Misschien iets met motoren. 
Ik weet niet of ik nog voor een baas kan 
werken, te lang zelfstandig geweest hè. 
Er komt beslist iets op mijn pad. Of ik het 
ga missen? Sommige dingen zeker wel, 
het contact met de klanten bijvoorbeeld. 
Daar geniet ik altijd van. De enorme ad-
ministratieve rompslomp ga ik beslist niet 
missen. Al die regeltjes kan ik missen als 
kiespijn, daar heb ik nooit veel mee gehad.  
Het hoort erbij, zullen we maar zeggen.” 
Carin benadrukt dat iedereen nog even 
goed moet zoeken naar cadeau- of te-
goedbonnen en volle spaarkaarten. “Die 
kunnen tot de laatste dag ingeleverd wor-
den, daarna vervalt de geldigheid.”

Feestelijke sluiting
Op 2 oktober is de Boemerang voor de laat-
ste keer open. “We hopen dat veel klanten 
nog even langskomen voor een bakje kof-
fie”, zeggen Peer en Carin op de valreep. 
“We gaan er met z’n allen een feestelijk 
laatste weekend van maken. We vieren het 

succes en bedanken al onze klanten voor 
het jarenlange vertrouwen in onze zaak.  
We komen elkaar vast nog een keer tegen, 
alleen niet meer bij de Boemerang want  
anders dan de naam doet vermoeden, 
komt die niet meer terug.”

Deze Boemerang komt niet meer terug
Kledingzaak sluit deuren voor het laatst op 2 oktober

Op 2 oktober is de Boemerang voor de laatste keer open. “We hopen dat veel klanten 
nog even langskomen voor een bakje koffie”, zeggen Peer en Carin op de valreep. “We 
gaan er met z’n allen een feestelijk laatste weekend van maken. We vieren het succes 
en bedanken al onze klanten voor het jarenlange vertrouwen in onze zaak.” 
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor het bestuur van vv Bladella. 
Bij deze willen wij ze bedanken voor het beschikbaar 
stellen van het parkeerterrein voor de aanleg van 
onze tijdelijke beachvolleybalvelden. Gedurende de 
verplichte sluiting van de sporthal hebben de leden 
van VC Bladel toch hun eigen sport kunnen beoefenen, 
waarvoor dank!

Beachcommissie VC Bladel

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

Onze duimen gaan omhoog voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Hulp in 
Nood tijdens Bladel kermis. En niet te vergeten alle mensen die onze kraam bezocht 
hebben en Hulp in Nood hebben gesteund! 

Hulp in Nood

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

Mijn duim gaat omhoog voor de persoon die mijn afstandsbediening (mover) van de cara-
van gevonden had en netjes tegen een hek had geplaatst. Hartelijk dank!

Jan Soontiens

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... maden nog steeds 
worden gebruikt om wonden 

met gangreen te behandelen? 
In 1500 merkten artsen al 

op dat wonden van 
soldaten die lang op het 
slagveld hadden gelegen 

schone wondranden hadden. 
In 1928 behandelde een 

Amerikaanse chirurg voor 
het eerst kinderen met 

chronische osteomyelitis 
(infectie van het bot, 
beenmerg en beenvlies) 
met steriele maden die 
hij zelf had gekweekt. 
De madentherapie nam 
af met de opkomst van 

antibiotica, maar wordt 
bij onbehandelbare 

ontstekingen nog steeds 
ingezet.

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.

BERGEIJK - Op 
18 en 19  septem-
ber vinden de open 
dagen plaats van 
Keramiekstudio ’t 
Bruukske in Berge-
ijk. Een greep uit 700 

verschillende beelden worden op een 
creatieve en ruime manier opgesteld 
binnen en buiten. 

De volledige collectie bestaat uit onder 
andere verschillende soorten kransen, ka-
bouters, indianen, verschillende dieren, 
moderne beelden en nog veel meer. Speci-
ale aandacht zal dit jaar gaan naar de grote 
kerstcollectie. Deze beelden zijn leuk voor 
jezelf en ook zeker geweldige cadeautje!

De beelden worden door de keramiek-
studio zelf gegoten en gebakken. Deze 

worden daarna geheel naar wens voor je 
beschilderd. Wie deze beelden liever zelf 
beschildert kan cursussen en workshops 
volgen bij Keramiekstudio ’t Bruukske. 
Tijdens deze lessen krijg je verschillende 
schildertechnieken aangeleerd. Een cre-
atieve en ontspannende avond gegaran-
deerd!

Dit jaar is extra speciaal, want Keramiek-
studio ‘t Bruukske bestaat namelijk 25 jaar! 
Dit vieren we tijdens onze open dagen met 
iets lekkers en een leuke kortingsactie. 
Iedereen is van harte welkom op zaterdag 
18 september van 12.00 tot 19.00 uur en op 
zondag 19 september van 10.30 tot 16.30 
uur in het atelier aan de Kleine Broekstraat 
58 in Bergeijk. 

Voor meer informatie kun je bellen naar 
Jacqueline Intven, op 06 - 50 20 31 39. 

Keramiekstudio bestaat 25 jaar
Open dagen op 18 en 19 september

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Germa Mode komt op 
zaterdag 18 september 
weer langs met de tra-
ditionele verkoop van 
modekleding voor da-
mes en heren, onder-
goed en nachtkleding. 

Zorg er voor dat u de komende winter 
weer warm en netjes gekleed bent.

De verkoop begint om 10.00 uur en eindigt 
om ± 13.30 uur. Op uw verzoek komen de 
dames van Germa Mode ook bij u aan huis.

Onze creativiteitsgroepen willen ook graag 
de door hen gemaakte wenskaarten, sie-
raden, enz. aan u laten zien en verkopen. 

Graag tot ziens

Verkoop modekleding in D’n Aachterûm te Reusel

BERGEIJK - Wij zijn een zelfhulpgroep 
voor naasten van verslaafden. Het doel 
van deze zelfhulpgroep is het leren om-
gaan met een verslaafde in jouw naaste 
omgeving.

Wij creëren een veilige plek om je verhaal 
te delen met ervaringsdeskundigen in een 
omgeving waar niet geoordeeld of veroor-
deeld wordt. Een plek waar je tips en hand-

vatten krijgt en niet te vergeten wat je rol 
is of kan zijn in deze rollercoaster van ver-
driet, onmacht, boosheid, onbegrip, etc.

De bijeenkomst is elke laatste dinsdag van 
de maand vanaf 19.30 uur. Locatie: Aqui-
nohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk.
Graag aanmelden via: moedigemoeders-
dekempen@hotmail.com of neem contact 
op met Sandra via tel. 06-13400967.

Je kind of dierbare verslaafd?
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Begeleid(st)er voor vluchtelingen
Stichting Vluchtelingenhulp Bladel geeft 
ondersteuning en begeleiding aan status-
houders. De begeleiding en ondersteuning 
is intensief en op maat.

We zoeken vrijwilligers die deze vluchtelin-
gen kennis laten maken met de gemeen-
te Bladel. Je helpt hen met het wegwijs 
maken in regelgeving binnen de samen-
leving en je helpt hen bij de eerste levens-
behoefte. De begeleiding wordt geleidelijke 
afgebouwd.  

Wil jij een bijdrage leveren aan hun inbur-
gering? Neem dan contact op met Katinka 
Boukhanissa, telefoon 06-10208309 of 
vluchtelingenwerk.bladel@gmail.com

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

Wie wil er met ons komen spelen?
Voor Mike van 5 jaar en zijn zusje Jessie 
van 1 jaar zoekt MEE een leuke oppas. 
Een vrouwelijk persoon, minimaal 18 jaar, 
die het leuk zou vinden om 1 of 2 keer per 
maand bij hen thuis te komen. 

Mike zit op het speciaal basisonderwijs 
vanwege een leerachterstand en vraagt 
soms veel aandacht. Zij wonen in Bladel 
samen met hun ouders en 3 katten. De 
kinderen houden van knutselen, puzzelen, 
voorlezen en naar de speeltuin gaan.

Wil jij iets voor Mike en Jessie betekenen? 
Neem dan contact op met MEE, Katrien de 
Beijer: telefoon 040-2140404 of mail naar 
meedoen@meedemeentgroep.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

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

Garagesale 
in Knegsel

KNEGSEL - Op zondag 19 septem-
ber, van 10.00 tot 15.00 uur, wordt 
er een gezellige garagesale geor-
ganiseerd in Knegsel. Verkoop van 
tweedehands kleding, meubeltjes, 
curiosa etc. Met als extra toevoe-
ging een ‘happy hour’. 

Deelnemers kunnen tijdens het laat-
ste half uurtje eventueel overgebleven 
spullen gratis weggeven. Natuurlijk 
geheel vrijblijvend. De deelnemende 
adressen worden weergegeven op 
een plattegrond. Deze zal verkrijgbaar 
zijn bij verschillende adressen. 

Uiteraard houdt men rekening met de 
1,5 meter afstand. 

Tot ziens op 19 september!

Vanwege de kermis is het gemeentehuis 
op maandag 13 en dinsdag 14 septem-
ber open van 09.00 tot 12.30 uur. We zijn 
telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.

Gemeentehuis 
met kermis 
‘s middags gesloten

BLADEL - Wist je dat we bij de biblio-
theek in Bladel iedere derde woensdag 
van de maand een activiteit voor peu-
ters organiseren? Iedere activiteit staat 
in het teken van een ander thema. Kom 
gezellig langs met je papa, mama, opa 
of oma!

Woensdag 15 september zal in het teken 
staan van de dierenartsassistente. Dimphy 
van Herk, werkzaam als dierenartsassis-
tente, komt meer vertellen over haar be-
roep. Peuters mogen hun eigen knuff el 
meenemen. Tot slot zal er een verhaal pas-
send bij het thema voorgelezen worden. 

De toegang is gratis en vindt plaats bij 
Bibliotheek Bladel op woensdag 15 sep-
tember van 10.00 tot 11.00 uur. 

De activiteit is geschikt voor kinderen van 1 
tot 4 jaar. Via de agenda op onderstaande 
website kun je je aanmelden voor de acti-
viteit. 

Elke peuter mag 1 begeleider meenemen.

www.bibliotheekdekempen.nl

Op bezoek 
bij de 
dierenarts-
assistente
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van 
de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig 
straatbeeld, is schadelijk voor dieren en het milieu en 
leidt tot veel ergernis en gevoelens van onveiligheid. 
Bovendien kost het opruimen erg veel geld.

De gemeente Bladel zet zich op diverse vlakken in om 
de gemeente schoon te houden. Dit doen ze door 
voldoende afvalbakken te plaatsen, deze tijdig te 
ledigen en regelmatig de openbare ruimte schoon te 
maken. De gemeente richt zich ook op educatie, 
voorlichting en ondersteuning bij participatie.

Maar ze willen meer doen om buurten zwerfafvalvrij te 
maken. Iedereen kan daar een bijdrage aan
leveren. Op zaterdag 18 september 2021 doen 
verschillende verenigingen en groepen buurtbewoners 
mee aan World Cleanup Day. Ook schoolkinderen 
komen in actie om de buurt rond hun school 
zwerfafvalvrij te maken.

Wilt u ook zelf aan de slag gaan? Word ZAPper!
‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. 
ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig 
zwerfafval opruimen in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld als ze een rondje lopen of de hond 
uitlaten.

Wilt u ook ZAPper worden? Stuur een mailtje naar 
teamschoon@debries.eu met als onderwerp ‘ZAPper 
worden’. Geef hierin in ieder geval de volgende 
informatie:
• voor- en achternaam 
• adres 
• telefoonnummer 
• e-mailadres waarop u graag benaderd wil worden

Als u ook gezinsleden aan wilt melden (bijvoorbeeld 
uw partner), benoem hen dan ook in uw mailtje. Als u 
nog vragen hebt, kunt u deze er ook inzetten. Meer 
informatie is te lezen op onze website: 
www.bladel.nl/zwerfafval-en-zappen. 

World Cleanup Day 18 september 2021

Fiets of rij MONO
De telefoon is één van de grootste verleidingen 
onderweg. Iedereen herkent het wel: u raakt makkelijk 
afgeleid als u gebeld wordt of een berichtje krijgt 
terwijl u achter het stuur zit. Gelukkig is er een simpele 
oplossing; uw mobiel op stil zetten. Zo raakt u niet 
afgeleid door telefoongeluiden. En u kunt zich beter 
concentreren op de weg. Dat is niet alleen veiliger voor 
uzelf, maar ook voor anderen. Meer weten? Kijk dan 
op www.komveiligthuis.nl/mono.

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.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•      Annie M.G. Schmidtlaan 11, plaatsen van een 

erfafscheiding;
•      Heeleind 15A, uitbreiden van een woning;

Hapert
•      Lindenstraat 42, uitbreiden en verbouwen van een 

woning.

Hoogeloon
•      Achter Hoofdstraat 8, kappen van meerdere 

bomen.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Julianaplein 17, bouwen van een carport, datum 

besluit: 31-08-2021.

Casteren
•      Het Nieveld 5, plaatsen van een dakkapel 

(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.

Hapert
•      De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum 

besluit: 25-08-2021.

      Het Nieveld 5, plaatsen van een dakkapel       Het Nieveld 5, plaatsen van een dakkapel       Het Nieveld 5, plaatsen van een dakkapel 
(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.

      De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum 

(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.

      De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum 
besluit: 25-08-2021.

      Het Nieveld 5, plaatsen van een dakkapel 

      De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum 

(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.

      De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum 
besluit: 25-08-2021.

      De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum       De Tienden 6, aanleggen van een inrit, datum 

(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.(voorzijde woning), datum besluit: 31-08-2021.

besluit: 25-08-2021.
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 10 augustus 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Aanvulling uitkering jeugdzorg 2023-2025 
Kennisgenomen van het nieuwsbericht over de 
afspraken tussen Rijk, IPO en VNG over de stelpost 
jeugd voor de jaren 2023 tot en met 2025.

Gewijzigde openingstijden begraafplaats Bladel 
Akkoord.

Procesbesluit dagvaarding GGZE 
Vastgesteld.

Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - Bladel 
Vastgesteld.

Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot 
weigering van een omgevingsvergunning voor 
het aanleggen van een tweede uitrit 
Het bezwaarschrift is ontvankelijk en ongegrond 
verklaard en het bestreden besluit in stand gelaten.

Speelautomatenhalverordening Bladel 2021 
De gemeenteraad wordt voorgesteld de 
Speelautomatenhalverordening Bladel 2021 vast te 
stellen en de Speelautomatenhalverordening Bladel 
2019 in te trekken.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRBZO 
Akkoord.

Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2021, 
1e wijziging 
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Algemene 
Plaatselijke Verordening Bladel 2021, 1e wijziging vast 
te stellen.

Beleid trouwen op locatie 
Vastgesteld.

Beslissen op de bezwaarschriften tegen de 
toepassing van zeer spoedeisende bestuurs-
dwang en het besluit tot het verhaal van de 
kosten daarvan in verband met de ontruiming en 
sluiting van enkele appartementen 
1.  het bezwaarschrift, dat gericht is tegen het besluit 

van 17 augustus 2020 is ontvankelijk en ongegrond 
verklaard;

2.  het bezwaarschrift dat gericht is tegen de 
kostenverhaalsbeschikking is ontvankelijk en deels 
gegrond verklaard, voor zover het betrekking heeft 
op het verhalen van de kosten van de ambtelijke 
voorbereiding, en voor het overige ongegrond 
verklaard;

3.  het primaire besluit van 17 augustus 2020 is in 
stand gelaten en het primaire besluit van 1 februari 
2021 is deels herroepen, namelijk voor zover het 
betrekking heeft op het verhalen van de ambtelijke 
voorbereidingskosten;

4.  het verzoek om vergoeding van proceskosten is 
afgewezen.

Aanpassing tarieven GI’s en additionele bijdrage 
Jeugdbescherming Brabant 
Besloten tot het verhogen van de huidige tarieven die 
de GI’s ontvangen voor de diverse diensten met 
gemiddeld 4,7% plus 2% opslag voor risicobeheersing 
en 2% opslag voor innovatie, met terugwerkende 
kracht vanaf 01-01-2021. Tevens besloten tot het 
verstrekken van de voorgenomen additionele bijdrage 
aan Jeugdbescherming Brabant, ter hoogte van 
€ 6.037 over 2021 en € 1.079 over 2022 en over 
2023.

Bestemmingsplan Kerkstraat 18-24, Hapert 
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1.  Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het 
verhaal van kosten anderszins is geregeld;

2.  De concept Nota zienswijzen Kerkstraat 18-24, 
Hapert vast te stellen;

3.  Het bestemmingsplan Kerkstraat 18-24, Hapert 
gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de 
wijzigingen uit de Nota zienswijzen.

4.  De provincie Noord Brabant verzoeken om binnen 
de termijn van 6 weken na vaststelling over te 
mogen gaan tot bekendmaking van het plan.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Groene 
Long Bladel 
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1.  Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening vast te stellen;
2.  De concept Nota zienswijzen Groene Long Bladel 

vast te stellen;
3.  Het bestemmingsplan Groene Long Bladel gewijzigd 

vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen 
uit de Nota zienswijzen;

4.  De provincie Noord Brabant te verzoeken om binnen 
de termijn van 6 weken na vaststelling over te 
mogen gaan tot bekendmaking van de plannen.

Gewijzigde deelnemersovereenkomst SVn 
Akkoord.

Keuzenota Klimaatadaptatie 
De keuzenota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad 
met de vraag om keuzes vast te leggen voor het 
gemeentelijke beleid voor klimaatadaptatie.

Tussenrapportage landelijk gebied 2021 
De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken 
in het landelijk gebied.

De Wet inburgering 2021 
1.  De notitie “Thuis in de Kempen: Inburgeren in de 

Kempengemeenten vanaf 2022” is vastgesteld;
2.  De raad wordt voorgesteld om de verordening 

inburgering gemeente Bladel vast te stellen, om 
hiermee uitvoering te geven aan de vijf subdoelen 
van de wet: tijdige start, snelheid, maatwerk, 
dualiteit en kwaliteit;

3.  De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met 
voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke 
regeling Participatiebedrijf KempenPlus, om hiermee 
de uitvoering van twee onderdelen van de Wet 
inburgering 2021 door KempenPlus mogelijk te 
maken.

Bestemmingsplan Hollandsch Erf, Hapert 
De raad wordt voorgesteld om:
1.  Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Hollandsch Erf, omdat het verhaal 
van kosten anderszins is geregeld;

2.  De Nota Zienswijze Hollandsch Erf, Hapert vast te 
stellen;

3.  Het bestemmingsplan Hollandsch Erf, Hapert 
gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de 
wijzigingen uit de Nota zienswijzen;

4.  De provincie Noord-Brabant verzoeken om binnen 
de termijn van 6 weken na vaststelling over te 
mogen gaan tot bekendmaking van de plannen.

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
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BERGEIJK/NEERPELT (B) - De hop 
wordt sporadisch waargenomen in Ne-
derland en België, broedgevallen zijn ui-
terst zeldzaam. Afgelopen periode heeft 
deze markante vogel zich regelmatig 
laten zien op de Plateaux en heeft een 
paartje succesvol gebroed in het Hage-
ven. Een mooi succes voor het grens-
overschrijdende herstel- en beheerwerk 
in het natuurgebied dat door Natuurpunt 
en Natuurmonumenten wordt beheerd.

Prachtkuif
De hop is een met zijn zwartgepunte kuif, 
lijkend op een indianentooi, een bijzonde-
re verschijning die gemakkelijk te herken-
nen is. Echter op de grond, waar ze hun 
voedsel zoeken zijn ze verrassend genoeg 
toch goed gecamoufl eerd. Op de bodem 
scharrelen ze hun maaltje van kevers, rup-
sen, krekels en slakken bijeen. Ze broeden 
in holtes van bomen. Hun aanwezigheid 
verraden ze vaak met de kenmerken-
de vlinderachtige vlucht en de typische 
‘oepoepoe’-zang. 

Variatie belangrijk voor de hop
Hoppen hebben open gebied met schraal 
grasland of heide nodig om voedsel te 
verzamelen en bomen en bos om te kun-
nen nestelen. En juist deze afwisseling is 
te vinden in het gebied Plateaux-Hageven. 
Op een relatief kleine oppervlakte is hier 
een grote variëteit aan landschappen te 
vinden. Moerassige gebieden worden af-
gewisseld met droge heide, beekdal, bos 
en historische vloeiweiden. Vanwege deze 
diversiteit kent de Plateaux-Hageven een 
rijke fl ora en fauna. Met dit jaar een op-
vallend hoog aantal krekels. Wie weet is 

daarom de keuze van de hoppen wel op de 
Plateaux-Hageven gevallen.

Grensoverschrijdende samenwerking
Al sinds 1995 werken Natuurmonumenten 
en Natuurpunt als zusterorganisaties sa-
men aan het beheer van de Plateaux-Ha-
geven. Van 2006 tot 2011 is in gezamenlijk-
heid gewerkt aan een grensoverschrijdend 
herstelplan voor het gebied. Oude land-
bouwgronden zijn geplagd om heide te 
ontwikkelen, oude vennen zijn uitgegraven 
en waterlopen zijn gedempt om galigaan-
moerassen veilig te stellen. Het mozaïek 
van landschappen van de Plateaux-Hage-
ven krijgt nog steeds meer kleur en kwali-
teit. Eerder al zijn er bijzondere soorten als 
moerashertshooi en amazonemier gezien. 
Dit jaar, tien jaar na afronding van het pro-
ject, als kroon op het werk een koppeltje 
broedende hoppen.

Zeldzame hop broedt succesvol in 
natuurgebied Plateaux-Hageven

Wij zijn er voor jóu!

Wat hebben we het toch gemist: samen dingen ondernemen. 
Of het nou met z’n allen sporten, ontspannen, werken of spelen is: 

we kunnen niet zonder elkaar. Wat heerlijk dat we elkaar weer op mogen 
zoeken en verenigingen weer langzaam starten met hun activiteiten. 

In de uitgave van volgende week is een bewaarspecial opgenomen 
waarin lokale verenigingen zich presenteren. Mis ‘m niet!

1 Voorjaar 2021

VerenigingenVerenigingen
in de regio
in de regio

Wij zijn PRO5
Een frisse politieke beweging in de gemeente Bladel. Sinds 

onze oprichting in 2013 is ons uitgangspunt: minder politie-

ke partijen en partijpolitiek - en meer open discussie over 

wat goed is voor de inwoners en voor onze gemeente als 

geheel.
Tot 2014 waren GroenLinks en PvdA als aparte fracties 

actief in de Bladelse gemeenteraad. Toen zij hun krachten 

bundelden ontstond PRO5. Inmiddels zijn we veel meer 

dan een samensmelting en zijn er volop nieuwe leden die 

niet tot een landelijke partij behoren. Al onze leden samen 

vormen een partij die oude scheidslijnen doorbreekt en 

met een open visie bijdraagt aan een links-progressief 

gemeentebestuur.

Welkom bij PRO5
Iedereen is welkom bij PRO5, want we steken niet onder 

stoelen of banken dat we altijd nieuwe inbreng, inzichten 

en hulp kunnen gebruiken! Met het oog op de gemeente-

raadsverkiezingen in maart 2022 staat onze deur wagenwijd 

open voor enthousiastelingen die zich herkennen in onze 

doelstellingen en uitganspunten. 

Alle politieke ambities zijn dus heel erg welkom! Meeden-

ken en ondersteunen op kleine schaal tot een grotere rol in 

bestuur of raad, door de aanstaande verkiezing is er veel 

mogelijk!  Ben jij de aanvulling in onze partij om de komen-

de jaren verder mee aan de weg te timmeren?

Doe mee en laat van je horen. 

Ook als je het niet helemaal zeker weet. We vertellen er 

graag meer over.

PRO5 hanteert lokaal geformuleerde doelstellingen, 

waarin mensen uit alle vijf de dorpen zich kunnen her-

kennen. Vandaar ook de keuze voor de naam PRO5. Wij 

geloven namelijk in de kracht en creativiteit van onze 

inwoners en zijn er van overtuigd dat er mooie kansen 

liggen om de betrokkenheid  en invloed van inwoners te 

vergroten.
Naast de 5 dorpen focussen we ons op 3 ‘basistermen’. 

Wie sociaal denkt, solidair is met mensen die dat nodig 

hebben en oog heeft voor duurzaamheid, is bij PRO5 aan 

het juiste adres. 
We laten onze stem horen zodat de gemeente haar 

taken op een PRO-actieve, opbouwende en verbindende 

manier invult. Wil je meer over onze uitgangspunten 

lezen? Check dan WWW.PRO5.NU 

Is een goed leefbaar dorp, gericht op een 

duurzame toekomst, ook jouw zaak?

Contact
Contact opnemen kan via: Hugo Maas (0683333571), Rob Beeren (0625398248), WWW.PRO5.NU en info@PRO5.nu

 VAN DRUMBAND NAAR SHOWBAND

St. Joris Showband werd in 1966 opgericht als drumband, maar door de jaren 

heen heeft de vereniging zich ontpopt tot ware showband. Voor St. Joris staat 

één ding centraal: het publiek moet vermaakt worden! En met de ruim 

40 enthousiaste leden die St. Joris rijk is, komt dat altijd goed. Samen bepalen 

zij welke nummers gespeeld worden. Of het nu gaat om moderne hits of 

tijdloze klassiekers, de muzikanten verzorgen één groot feest.

SWINGEN
TOT OVER 
DE GRENS

Als het aan St. Joris ligt, is stilzitten 

tijdens de optredens geen optie. 

Letterlijk en figuurlijk. 

Van corso’s en parades tot aan bedrijfs-

feesten en swingende straatshows: 

het is altijd een feest om deze band 

te zien optreden. En dat ervaren de 

muzikanten ook zelf. 

Zo huren ze voor hun optredens in 

Frankrijk en België bijvoorbeeld een 

speciale bandbus in. Velen zien deze 

busritjes als hoogtepunt: alleen maar 

gezelligheid en de tijd gaat altijd veel 

te snel voorbij.  

UNIEKE MUZIEK UIT DE KEMPEN

MAAK KENNIS MET 

ST. JORIS SHOWBAND UIT 

HET MOOIE HOOGELOON! 

Met optredens in zowel binnen- 

als buitenland heeft de band 

een mooie staat van dienst. 

Met meer dan 50 jaar ervaring 

kan alleen maar geconcludeerd 

worden dat St. Joris een unieke 

muziekvereniging is!

Het eerstvolgende optreden

van St. Joris Showband is op 

zondag 5 september tijdens het 

Bloemencorso in Zundert. 

Een week later, op 12 september, is 

de showband te bewonderen bij 

het corso in Valkenswaard.

EEN PLEK 
VOOR IEDEREEN

St. Joris Showband heeft Hoogeloon 

als uitvalsbasis, maar de leden zijn 

afkomstig uit de hele Kempen en daar 

voorbij. Van Hoogeloon, Hapert en 

Casteren tot aan Middelbeers, 

Eindhoven en Best. En dat is niet voor 

niks: de leden raken zelf namelijk niet 

snel uitgepraat over waarom ze lid zijn. 

Uiteraard komt het maken van muziek 

unaniem naar voren, maar ook het feit 

dat St. Joris geen ‘zittende’ optredens 

maar vette straatshows geeft. Ook de 

blije en enthousiaste gezichten van 

het publiek tijdens de optredens geven 

een enorm voldaan en machtig gevoel.

De vereniging heeft leden die qua 

leeftijd variëren van 12 tot 62 jaar. 

Wat de club zo krachtig maakt, is dat 

alle leden goed mengen met elkaar, 

ongeacht leeftijd of ervaring. Jong, oud, 

man, vrouw, al jaren lid of nieuwkomer: 

iedereen hoort erbij. Hierdoor wordt 

St. Joris als een enorm warme 

vereniging ervaren. 

Een van de leden is een aantal jaren 

geleden met pijn in haar hart gestopt, 

Zin om je bij ons aan te sluiten? Mooi! 

St. Joris heeft eigenlijk altijd ruimte voor 

nieuwe leden. Je bent van harte 

welkom als je al enige ervaring hebt als 

muzikant. Nog nooit een instrument aan-

geraakt, maar je wilt ontdekken of dit 

bij je past? Professionele docenten

gaan graag met je aan de slag om je 

zo snel mogelijk onderdeel van de band 

te maken. Ook staat de deur altijd open 

voor oud-leden die hun steentje bij 

willen dragen, muzikaal of niet-muzi-

kaal. Meer info over St. Joris Showband 

vind je op de website (stjoris.com) of 

op Facebook (@sintjorishoogeloon).

Is je interesse in deze toffe vereniging 

gewekt? Kom vrijblijvend een keer langs 

bij een repetitie en maak direct kennis 

met de leden van de band. Hiervoor kun 

je contact opnemen met het bestuur 

via info@stjoris.com. Wie weet ben 

jij binnenkort wel onderdeel van 

St. Joris Showband! 

Ben je benieuwd hoe een optreden 

er precies uitziet? Wil je graag in 

levenden lijve ervaren hoe het is 

om mee te gaan? Op 5 september 

speelt St. Joris Showband in Zundert. 

Met alle liefde en plezier reserveren 

ze een plek voor jou in de bus. 

Ook hiervoor kun je contact 

opnemen met het bestuur.

toen ze St. Joris niet meer kon combine-

ren met haar jonge kinderen. Ze wilde 

jaren later graag terugkomen toen haar 

kinderen ouder waren. Met gezonde 

spanning werd ze weer lid. 

De vereniging had veel nieuwe leden, 

maar toch heeft ze nooit spijt gehad 

van haar beslissing. Vanaf moment één 

voelde het weer als thuis en was het 

‘St. Joris-gevoel’ weer helemaal terug! 

Samen muziek maken bij St. Joris! Iedereen is welkom, iedereen mag zichzelf zijn.

Tijdens dit knallende evenement op 

5 en 6 november worden de krachten van 

St. Joris Showband gebundeld met een 

rockband en diverse zangers en zangeressen. 

Samen verzorgen zij een spectaculaire 

avond, waarbij vele muziekgenres de 

revue passeren. Denk hierbij aan pop, 

rock, soul en funk, maar ook aan de 

gezelligste feestmuziek.
 AFTERMOVIE

VRIENDEN VAN 
SINT JORIS LIVE!

Uitgave van weekblad PC55

LAGE MIERDE - Een eetbaar bos! Hoe 
mooi is dat?! Het voedselbos wordt iets 
van de gemeenschap, een plek waar we 
onze kinderen kunnen laten zien waar 
voedsel vandaan komt en we samen 
iets achterlaten voor toekomstige gene-
raties. Aan de Beekakkersweg in Lage 
Mierde hebben we de mogelijkheid om 
op een perceel van 2 hectare een voed-
selbos aan te leggen. Op biologisch en 
duurzaam verantwoorde wijze willen we 
dit gaan uitvoeren. 

Er is veel werk gezet om dit te realiseren: 
een stichting opgezet, plannen gemaakt en 
een detailontwerp met alle bomen, strui-
ken en poelen getekend. Op onze web-
site www.voedselboslagemierde.com kunt 
u er alles over lezen. En nu de volgende 
fase, zorgen voor voldoende geld om het 
daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Half 

september gaan we van start met verschil-
lende acties om geld in te zamelen voor 
dit mooie initiatief. Ons doel is om in 6 we-
ken tijd minimaal € 7.500,- op te halen. Dit 
bedrag zal dan verdubbeld worden door 
Crowdfunding Voor Natuur. 

Wij willen de geldinzameling versterken 
met wekelijks een activiteit, die we breed 
onder de aandacht gaan brengen. Zo orga-
niseren we een educatieve wandeling naar 
het voedselbos onder leiding van een gids, 
een yogaworkshop rondom het voedsel-
bos, houden we een lege fl essenactie en is 
er op 7 oktober een info-avond voor vrijwil-
ligers en belangstellenden. Meer informatie 
over data, tijden en deelname zal terug te 
vinden zijn op onze website en de lokale 
media.

www.voedselboslagemierde.com

Crowdfundingsactie voor Voedselbos

NATUURLIJK
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De ogen van kinderen worden steeds meer belast door veelvuldig kijken op mobieltjes en lang achter de computer zitten. Dit zien we terug in de bijziend-
heidscijfers onder jongeren; onze kinderen zijn steeds eerder en ook steeds sterker bijziend. Dit kan leiden tot oogproblemen in de toekomst. Vaak valt 
bijziendheid bij kinderen niet direct op. Door tijdig en regelmatig te controleren zorg je goed voor hun ogen. Bij aankoop van een complete bril tijdens de 
kinderbrillen dagen van 14 t/m 18 september ontvang je €130,- korting op de glazen!* We hebben een grabbelton met leuke dingetjes. Op 17 en 18 sep-
tember is er een extra grote collectie kinderbrillen in de winkel aanwezig. Zaterdag 18 september van 13.00 tot 15.00 uur is er een ballonnenkunstenares.

* Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Bij aankoop van 
een complete bril 
€130,- korting
op de glazen!*

Sniederslaan 25C, Bladel  ·  0497 383353  ·  www.oogwereld.nl

KINDER
BRILLEN DAGEN

14 T/M 18
SEPTEMBER

SPORTIEF

HOOGELOON - ‘Je 
bent zo jong als je 
jezelf voelt en je 
bent nooit te oud 
om te leren.’ Onder 
dit motto waren af-
gelopen zaterdag 
rond de klok van 

16.30 uur ca. 10 ‘oud’-leden van onze 
club hun eerste training sinds lange tijd 
weer aan het afwerken.

Het initiatief om met oudere leden (en 
niet-leden) te trainen ontstond een aantal 
maanden geleden, toen enkele oud-leden 
interesse toonden om weer eens te gaan 
trainen met leeftijdgenoten. Onder het 
motto ‘voetbal is voor iedereen’, geldt ook 
steeds meer voor ouderen. We zien overal 
in het land initiatieven ontstaan bij voetbal-
clubs waarbij ouderen weer aan de slag 
gaan en dit is ook de bedoeling bij onze 

club. Het maakt niet uit of je ooit gevoet-
bald hebt of niet. Iedereen is welkom. Het 
doel is om in beweging te blijven, vooral op 
oudere leeftijd. 

Daarbij is natuurlijk het sociale aspect ook 
van belang. Na de training is er daarom in 
onze kantine nog de gelegenheid om na te 
praten over de training of andere belangrij-
ke zaken.

Momenteel hebben we 14 geïnteresseer-
den binnen onze club die hebben aange-
geven om te willen trainen. De trainingen 
staan gepland op zaterdagmiddag om 
16.30 uur op ons sportpark. Ook niet- 
leden kunnen zich aanmelden voor deze 
trainingen. De trainingen staan onder de 
professionele leiding van Ed Kennis. Ge-
interesseerden die mee willen trainen 
kunnen zich aanmelden via: voorzitter@
vvhoogeloon.nl

vv Hoogeloon start met 
training voor ‘ouderen’REUSEL - Op zondag 7 

november organiseert de 
Reuselse atletiekvereni-
ging AVR’69 alweer voor 
de 20e keer de traditio-
nele duatlon. Het is een 
Run-ATB-Run wedstrijd 
die in en om de prachtige 
bossen van Reusel plaats 

zal vinden. De wedstrijd is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot één van de bekend-
ste off-the road wedstrijden in Nederland 
met veel deelnemers uit de hele Benelux.

Inschrijven voor dit evenement is al moge-
lijk. Ga hiervoor naar de site van AVR’69: 
www.avr69.nl. Geef je tijdig op want door 
de groei die het evenement de laatste jaren 
heeft doorgemaakt, is er een limiet inge-
steld van 300 deelnemers.

Het evenement begint op 7 november om 
09.30 uur met de jeugd. Voor de jeugd van 
10 t/m 15 jaar is er dit jaar weer een jeugddu-
atlon met de afstanden van 2 km lopen-12 
km fietsen-1 km lopen. Deze afstanden gel-

den ook voor de ouder-kindwedstrijd. Bij 
de jeugdduatlon kan individueel of als duo 
deelgenomen worden en bij de ouder-kind-
wedstrijd kan er meegedaan worden met 
een duo, bestaande uit 1 ouder en 1 kind.

De wedstrijd van 14 km lopen-64 km fiet-
sen-7 km lopen is toegankelijk voor ieder-
een vanaf 18 jaar. Ook voor recreanten 
(vanaf 16 jaar) is er dit jaar weer een alter-
natief programma georganiseerd, met res-
pectievelijk afstanden van 7 km lopen-32 
km fietsen-3,5 km lopen. Bij de senioren 
kun je als individuele atleet/atlete of als 
duo meedoen. Voor de beste 3 deelne-
mers/duo’s per categorie zijn er ereprijzen 
te verdienen. 

Ook dit jaar zal er weer een warme hap 
worden verzorgd voor de wedstrijdatleten. 
Start en finish op het terrein van AVR‘69 
op sportpark D’n Hoek in Reusel. Douches  
zijn ruimschoots aanwezig en in een rui-
me kantine bestaat de mogelijkheid om na 
te praten, ook bij slecht weer. Deelname  
alleen toegestaan met ATB-fiets.

Inschrijving Run-ATB-Run duatlon
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Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

Op Weg

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

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

JOUW 
VACATURE

IN ONZE 
WEEKBLADEN?

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

HOOGE MIERDE - Op zondag 19 sep-
tember begint om 13.30 uur het 6e 
Mierdse Straattheater. Naast de deel-
nemers, zoals Duo Vrolijk uit Casteren, 
Het Mierds Stertheater uit Lage Mierde, 
ANDERZUM uit Reusel zullen ook twee 
nieuwe, verrassend mooie acts hun pre-
mière opvoeren op onze 6 deelnemende 
terrassen. 

Deze vijf acts willen u natuurlijk graag een 
onvergetelijke gezellige middag bezorgen.  
De happening bevat alle ingrediënten voor 
een heerlijk middagje cultuur uit Kempi-
sche keuken. Vanaf 12.30 uur zijn de ter-
rasjes bij De Schakel, ‘t dorp, Den Hoek, 
De Bijenkorf, De Spartelvijver en Bos café 
Krekwakwou open en kunt u zich verzeke-
ren van een mooie plek. We gaan er niet 

vanuit, maar bij slecht weer gaat, indien 
de regelgeving het toelaat, het festival ge-
woon door in de grote zaal van De Schakel. 
Hopelijk tot zondagmiddag 19 september 
en breng alvast goeie zin mee. Namens de 
werkgroep Straattheater graag tot ziens op 
19 september.

Centrum voor verkeer afgesloten
Het centrum van Hooge Mierde wordt zon-
dag 19 september, van 13.30 tot 19.00 uur, 
voor het verkeer afgesloten. De afsluiting 
loopt vanaf De Schakel tot net voorbij het 
plein ter hoogte van de Sint Cornelisstraat 
huisnummer 11. Ook de Kerkstraat is dicht 
tot aan café Den Hoek. Bij noodgevallen 
mag de uitrit via de Kailakkers geopend te 
worden. Omleidingen worden aangegeven 
en dienen gerespecteerd te worden.

6e Hooge Mierdse Straattheater

EERSEL - Na bijna 2,5 jaar wachten is 
het zaterdag 18 september dan eindelijk 
tijd voor de 7e editie van PLAY Festival. 
PLAY is een gratis festival dat bekend 
staat om haar sfeer, gezelligheid en ge-
varieerde programma voor jong én oud. 
Dit jaar zal vanwege de corona-situatie 
het festival in twee edities worden op-
gedeeld, zodat er, conform richtlijnen, 2 
x 750 bezoekers het PLAY feestje mee 
kunnen vieren. 

Zaterdag 18 september zullen de deuren 
voor de PLAY-Day editie geopend wor-
den van 12.00 tot 18.00 uur. Toegang is 
hiervoor volledig gratis, echter is het wel 
noodzakelijk om hiervoor te registeren via 
de website. De PLAY-Night editie zal aan-
vangen vanaf 18.30 uur en duren tot 00.00 
uur. Tickets kosten € 5,- en kunnen aange-
schaft worden via de website. De tickets 
kunnen op het festivalterrein omgeruild 
worden voor 2 consumpties, waardoor het 
ticket eigenlijk gratis is!

Tijdens de PLAY-Day editie kun je deelne-
men aan verschillende workshops en acti-
viteiten. Kom je de hoogste toren in elkaar 
timmeren in ons bouwdorp? Of ga je liever 
slime met veel glitters erin maken? Droom 
je van een carrière als DJ? Doe dan mee 
aan één van de DJ-workshops. Misschien 
sta jij dan over een aantal jaar wel op het 
podium bij PLAY. Ter ere van de nationale 
sportweek die dit jaar plaatsvindt van vrij-
dag 17 t/m zondag 26 september hebben 
wij in samenwerking met Click Sport een 
aantal lokale verenigingen bereid gevon-
den om je kennis te laten maken met hun 
sport. Probeer verschillende sporten uit, 
leef je lekker uit en ontdek misschien wel 
jouw nieuwe favoriete sport. 

Uiteraard kunnen ook muziekliefhebbers 
hun hart ophalen tijdens de PLAY-Day editie 

met o.a. Thomas Geleens, een singer-song-
writer die John Mayer als zijn grote inspira-
tiebron heeft vanwege zijn sound en authen-
tieke benadering van muziek. Of droom weg 
bij de akoestische popmuziek van de Ber-
geijkse Rosa Spruit, ook wel de ‘Nachtegaal 
van de Hutten’ genoemd. Dit alles uiteraard 
onder het genot van lekker eten en een spe-
ciaal biertje of een heerlijk wijntje. ‘s avonds 
trapt de PLAY-Night editie af met de Black 
Swords. Deze jonge rockband werd bekend 
dankzij hun deelname aan Holland’s Got Ta-
lent en sindsdien spelen ze menig podia plat 
met hun covers van o.a. Gun’s and Roses, 
Metallica en Muze. Dans alsof er niemand 
kijkt bij Minka, die tintelfrisse Nederlandsta-
lige electropop brengt met een vrolijke rock 
’n roll vibe. 

In de avonduren krijgen de bossen rondom 
het Gildeterrein een magisch sfeertje, ga 
op ontdekking uit en wie weet loop jij tegen 
één van de best bewaarde geheimen van 
PLAY aan. We sluiten deze langverwach-
te editie van PLAY af met The Calley Cats, 
waarbij we eindeloos kunnen meezingen 
met heerlijke rock ‘n roll covers.

Kortom, PLAY Festival is een feestje voor 
jong én oud waarin voor ieder wat wils te 
vinden is. Van de allerkleinsten tot de echte 
festivalaanbidders. Aan iedereen is ge-
dacht. De organisatie kijkt er naar uit om de 
terugkeer van de festivals te vieren tijdens 
deze 7e editie van PLAY. Want zeg nou zelf, 
iedereen is wel weer toe aan een feestje. 
We zien je graag op zaterdag 18 september 
op het Gildeterrein aan de Postelseweg in 
Eersel. Vergeet voorafgaand aan je bezoek 
je niet te registeren of je tickets te kopen op 
onze website. Wat er op zaterdag 18 sep-
tember zoal te beleven is en meer over de 
coronamaatregelen die gelden zie

www.play-festival.nl

PLAY Festival keert terug!
Zaterdag 18 september zal de langverwachte 7e editie plaatsvinden
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 36

Still w
aters run deep.

9
9 1 6 7

8 4 3
3 8 9
7 1

2 5 4
8 7 6

1 8 6 4
2

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 6

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

3 4 2 6 9 2
2 4 1 8 3 9

9 6 5
8 5 1 6 3 4 2

3 8 1 2 9
2 1 8 3 6

8 7 9 7 1
2 3 9 4 6

7 3 7 6
3 2 6

4 2 9 1
6 7 2

9 7 8 5
7 8 2 1 1

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

2 4 1 5 1 4 3
9 4 6

3 5 1 5 3 7
7 1 5 3 8 9

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 36

"M
other N

ature is not sw
eet."

-- John Shelby Spong

2 7 4
5 2 6 9

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

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

3 9 4

PUZZELEN

help elkaar koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

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

Cryptofilippine – Thema: Muziek
A 1 2 4 6

B 7 4 3 1 8 6

C 11 4 11 1 10 2 2

D 11 2 12 5 8

E 7 4 6 8

F 3 10 8 13 6 11

G 6 6 7 11 6 6 8

H 8 2 2 4 8 1 1 4

I 12 4 11 6 8 8 12

J 11 5 2 2 10

K 10 2 2 9 6

L 4 11 11 4 11

M 13 11 8 6 13

N 10 2 2 7 11 5 11 12

O 5 5 9 4

P 8 3 11

Q 9 9 2 10 5

R 5 4 5 11 9 4

A – The Mamas and the Papas 
  of The Everly Brothers (11)
B – Hier verbleven The Eagles 
  tijdens hun vakantie (5,10)
C  – ‘Call me’ van Blondie of ‘Draai dan 
  797204’ van Will Tura (14)
D – (Meer)stemmig gezelschap (7,4)
E – Daarmee kom je hogerop in 
  de muziek (9)
F – Buitenlands vocalist (13)
G – Muzikale vragen die je laatste 
  onbestemde reis begeleiden (8,8)
H – Muziek uit de wasmachine (15)
I – Sieraad van de Nederlandse 

  muziekgeschiedenis (6, 7)
J – Geen goud van oud (14)
K – ‘634-5789’ van Wilson Pickett (11)  
L – Geen muziek voor een 
  begrafenis (10)
M – Zingen The Beatles vandaag 
  niet meer (9)
N – TOP 2000 (16)
O  – Maakt muziek op niveau (8)
P – Nazaat van Queen en 
  King Crimson (6)
Q – ‘Barbie girl’ van Aqua (9)
R – Muziek met ballen (11)

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

De winnaar van vorige week is: 

Britt van de Sande 
uit Hoogeloon

met het oplossingswoord: 
‘typevaardigheid’

Britt heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Britt van de Sande 

De winnaar van vorige week is: 

Britt van de Sande 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

Britt van de Sande 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Muziek

InsectenwereldInsectenwereld
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De VVD zoekt mensen die de  
gemeente Bladel nog mooier willen maken
VVD Bladel warmt zich op voor de komende raadsperiode (2022-2026) en zoekt mensen met 
een frisse blik die hier aan mee willen werken.

Geïnteresseerde / Commissielid / Bestuurslid / Raadslid
Woorden bouwen geen huizen, buurten knappen zichzelf niet op en onze 
straten worden niet vanzelf veiliger. Daar zijn optimisten voor nodig die hun 
handen uit de mouwen steken. En daar zijn wij weer naar op zoek.

Wie zoeken wij?
Vind jij het leuk om met mensen te praten en aan de slag te gaan met waar 
zij in hun omgeving tegenaan lopen? Zit jij vol energie en optimisme en wil 
jij onze gemeente nóg beter maken? Dan is de VVD op zoek naar jou.

Wat doet een VVD-vriend?
Als VVD-er sta jij midden in de samenleving. Jij haalt actief op wat er speelt. 
Bij jou in de buurt, maar ook bij bijvoorbeeld ondernemers of de  
omwonenden van een overlast gevend pand. Met wat jij ophaalt, ga we als 
VVD-ers mee aan de slag.

Kan dit in combinatie met mijn werk en privé?
Natuurlijk kan dit. Jij bepaalt volledig zelf wat jij er in wilt stoppen en wat jij 
eruit willen halen, zoals meedenken, klankborden, bestuursfunctie,  
commissielid en/of raadslid.

Meer informatie of solliciteren?
Wil jij meer informatie, kijk dan op bladel.vvd.nl en neem contact op met  
Ely van Weert.

GGD Brabant-Zuidoost voert een twee-
tal wijzigingen door in het aanbod van 
vaccineren en testen. Allereerst past 
GGD-BZO de openingstijden van beide 
vaccinatielocaties aan, omdat het aan-
tal vaccinaties in de regio stabiliseert. 
Vanaf nu zijn de vaccinatielocaties in 
Eindhoven en Helmond om de dag ge-
opend. Daarnaast is GGD-BZO afgelo-
pen weekend gestart met testen zonder 
afspraak op alle testlocaties in de regio 
Zuidoost-Brabant.

Nieuwe openingstijden vaccinatielocaties
De XL-locaties in Eindhoven en Helmond 
zijn vanaf nu niet meer dagelijks geopend. 
Wie zonder afspraak een eerste prik wil ha-
len, kan in Eindhoven op maandag, woens-
dag, vrijdag en zondag terecht van 09.00  
tot 17.00 uur. In Helmond kunnen inwoners 
op dinsdag, donderdag en zaterdag van 
09.00  tot 17.00 uur zonder afspraak een 
vaccinatie halen. Wanneer een reeds ge-
plande vaccinatie-afspraak buiten de nieu-
we openingstijden valt, neemt GGD-BZO 
contact op om deze afspraak te verzetten.
 
Testen zonder afspraak
Behalve vaccineren zonder afspraak biedt 
GGD Brabant-Zuidoost vanaf nu ook zeven 
dagen per week testen zonder afspraak 
aan, zowel voor kinderen als volwassenen. 
In Eindhoven en Helmond kan dit dagelijks 
van 09.00 tot 17.00 uur, in Eersel dagelijks 
van 09.00 tot 15.00 uur. Inwoners hoeven 

voor een test zonder afspraak alleen een 
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-
kaart) mee te nemen en een mondkapje. 
Graag uiterlijk een half uur voor sluitingstijd 
aanwezig zijn. 

Overzicht test- en vaccinatielocaties in 
de regio 

Testen  
-  Eersel: Mortelveld, Kuilenhurk. Maandag 

t/m zondag 09.00-15.00 uur.
-  Eindhoven: Antoon Coolenlaan 5. Maan-

dag t/m zondag 09.00-17.00 uur.
-  Helmond: parkeerplaats sporthal De 

Braak, Wethouder Ebbenlaan 30. Maan-
dag t/m zondag 09.00-17.00 uur.

 
Vaccineren
-  Eindhoven: Indoor Sportcentrum, Theo 

Koomenlaan 1. Geopend van 09.00-
17.00 uur op maandag, woensdag, vrij-
dag en zondag.

-  Helmond: Haverdijk 11. Geopend van 
09.00-17.00 uur op dinsdag, donderdag 
en zaterdag.

Wijzigingen bij vaccineren en testen
BERGEIJK - Wat hebben alle planten 
kunnen genieten deze zomer. Helemaal 
geen droogtestress. Een beetje meer 
zon had natuurlijk wel gemogen, maar 
we klagen niet hoor. Er hangen dit jaar 
heel veel appels en peren aan de bomen, 
dus we zijn heel blij dat de Sappers de 
laatste zondag van september weer 
naar de Natuurtuin ’t Loo, Terlostraat 4 
in Bergeijk komen om sap te persen van 
al dat fruit. Zo kun je ook in de winter 
nog heel lang genieten van lekker en 
puur vruchtensap.  

De vrijwilligers van Natuurtuin ’t Loo en de 
Velttuin in Valkenswaard hebben ook het 
hele jaar hard gewerkt in beide tuinen en 
er is van alles geoogst. We zijn al de hele 
zomer bezig om allerlei lekkers te maken. 
We hebben jam, likeur, honing, appelsap, 
bouillonpasta en siroopjes. Er zijn ook enke-
le plantjes uit eigen tuinen voor de verkoop 
en natuurlijk is er koffie/thee met iets lekkers 
of een kom soep. Kom kijken en proeven!

Heb je zelf een overvloed aan appels, pe-
ren of ander fruit en groenten? Dan kun je 
dat deze dag laten persen door de Sappers 
die bij ons op bezoek zijn. Een heel leuk 
bedrijfje met de eerste mobiele vacuüm-
pers van Nederland, waardoor je nog lek-
kerder sap krijgt. Kijk maar eens op hun 
duidelijke site www.desappers.nl, waar je 
je ook kunt aanmelden en antwoord vindt 
op al je vragen. 

Om je eigen sap te kunnen laten persen 
heb je minimaal 75 kg fruit nodig. Meestal 
worden er appels en peren gebruikt, maar 
ook van stoofperen, bessen, druiven, ker-
sen (ontpit), wortels, bietjes kun je lekker en 
speciaal sap maken. Er is van alles mogelijk, 

neem vooral even contact op met de Sap-
pers, zij hebben veel ervaring met lekkere 
mengsels en geven je graag advies. Alles 
wordt verpakt in een saptap van 3 of 5 liter. 

Happy hour
Misschien kun je geen 75 kg fruit verzame-
len van je eigen boom? Niet getreurd: tij-
dens Happy Hour van 14.00 tot 15.00 uur, 
kun je toch meedoen als je minimaal 10 kg 
meeneemt. Je oogst wordt dan samen met 
het fruit van andere inschrijvers geperst 
(dus wel even aanmelden van te voren).
Naast een bezoekje aan de appelpers, het 
is echt prachtig om te zien hoe deze werkt, 
kun je ook een rondwandeling maken door 
onze mooie Natuurtuin. Er staan nog veel 
bloemen in bloei en de bijen zijn nog druk. 
Op het gezellige terras kun je genieten van 
allerlei lekkers, gemaakt door de kookgroep.

Waar: Natuurtuin ’t Loo, Terlostraat 4,  Ber-
geijk. Wanneer: zondag 26 september. 
Oogstfeest: 12.00-17.00 uur. Appelpersen: 
±  09.00-17.00 uur. Happy hour: 14.00-
15.00 uur (wel aanmelden). Voor meer info: 
info@natuurtuin.org en voor aanmelden en 
info over appelpers: 

www.desappers.nl

De Sappers komen weer naar Natuurtuin ’t Loo
Oogstfeest op zondag 26 september

Wil je PC55 
bezorgen?

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

*Vraag naar de voorwaarden. 

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

Bladel
Gindrapassage 15

€30 korting op alle 
Merrell slippers en 

sandalen! 
Tot ziens in de winkel

Korting - korting - korting

Markt 54, Hapert
0497 - 38 64 48

www.voetengoed.nl

IN ACTIE

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het zal je maar gebeuren: op-
gesloten zitten in je eigen lichaam. Nau-
welijks kunnen communiceren en be-
wegen. Het overkwam Karin Hooijen uit 
Bladel. Na een aantal herseninfarcten is 
haar leven ingrijpend veranderd. En met 
het hare, ook dat van haar gezin. Sinds 
een paar maanden woont Karin in een 
verpleeginstelling maar de wens is dat 
ze naar huis komt.

Geschiedenis
Voor het volledige verhaal moeten we even 
terug naar 2019. Echtgenoot Jan Hooijen 
vertelt: “Karin was een poosje fl ink ziek 
en dat uitte zich voornamelijk door even-
wichtsklachten. Ze knapte hier van op 
maar een jaar later leek hetzelfde aan de 
hand. Weer had ze problemen met haar 
evenwicht maar op een feestje merkte ik 
dat het echt mis was. Ze wist niet goed 
waar ze was en wat ze er deed. De vol-
gende dag hebben we de huisarts gebeld 
want het ging steeds slechter. Die stuurde 
ons door naar de neuroloog en die werd 
rap toen hij haar zag. ‘Dat ziet er niet goed 
uit’, zei hij. In de veertien dagen daarna 
verslechterde haar toestand steeds meer 
totdat ze uiteindelijk op de Intensive Care 
terechtkwam. De diagnose was duidelijk: 
herseninfarcten in de hersenstam en de 
kleine hersenen. De vooruitzichten waren 
niet goed en we hebben een tijd voor haar 
leven gevreesd.”

Locked-in syndroom
Het plan was dat Karin zo snel mogelijk 
naar het revalidatiecentrum in Hoensbroek 
zou gaan maar door tal van medische 
complicaties werd dat steeds uitgesteld. 
Jan: “Het moest wel kunnen en medisch 
gezien was het niet mogelijk. Pas na een 
half jaar ziekenhuis kon ze naar het reva-
lidatiecentrum. Daar heeft ze heel kleine 
stapjes vooruit gemaakt. Je moet beden-
ken dat ze helemaal niets meer kon en daar 
leerde om via haar ogen te communiceren. 
Het is met hersenen zo dat die een omweg 
zoeken om lichaamsfuncties terug te krij-
gen. Dat is een langdurig proces en vergt 
enorm doorzettingsvermogen en geduld. 
Alles gaat met pieken en dalen maar voor 
mijn gevoel zitten we nu op de goede weg. 
Wel is vastgesteld dat Karin het Locked-in 
syndroom heeft; ze is er maar ze kan zich 
niet uiten. We kunnen ons allemaal alleen 
maar indenken hoe verschrikkelijk het voor 
haar is.” Inmiddels leert Karin ‘praten’ mid-
dels kaarten. Met haar ogen wijst ze naar 
bordjes met ‘ja’ of ‘nee’. De vragen moeten 
gesloten zijn.

Naar huis
Sinds een paar maanden woont Karin in 
zorgcentrum De Archipel en rijdt Jan da-
gelijks naar haar toe. “Op dit moment doe 
ik niets anders dan slapen, werken en op 
bezoek bij Karin. Dat geeft niks want ik wil 
het zo maar het zou zoveel fi jner zijn als 
Karin weer naar huis zou komen. Medisch 
gezien kan dat want ik kan thuis net zoveel 
verpleging organiseren als nodig is. Er is al-
leen een heel grote verbouwing nodig. We 
wonen in een rijtjeshuis en op dit moment 
is er een aannemer aan het kijken of het 
mogelijk is ons huis zo aan te passend dat 
Karin naar huis kan komen.” 

Crowdfunding
Voor die verbouwing is veel geld nodig; de 
WMO vergoedt niet alles. Gelukkig was daar 
broer Kees Hooijen met zijn vrouw Her-
mien. “Onze Jan heeft het al druk genoeg 
met zorgen, die kan dit regelwerk er niet bij 
hebben”, vertelt Kees. “Daarom heb ik het 
op me genomen om een crowdfunding te 
starten. Op die manier hopen we op korte 
termijn het geld dat nodig is bij elkaar te krij-
gen. Het loopt al heel aardig want inmiddels 
hebben we een aangepaste auto kunnen ko-
pen. Dat is fi jn want dan kan Karin met ons 
eigen vervoer vervoerd worden. Dan kan ze 
een middag naar huis of ergens anders naar-
toe. Het is fi jn dat we niet meer afhankelijk 
zijn van anderen; hoe graag die ook voor 
ons klaarstaan. We sparen nu verder om de 
verbouwing te fi nancieren. We zoeken naar 
fondsen en organisaties die ons kunnen hel-
pen en daarbij zijn we heel blij met de bedra-
gen die particulieren ons geven.”

Regelwerk
Hermien heeft het op zich genomen om het 
regelwerk te doen. “Ik probeer me te ver-
diepen in de regelgeving zodat we weten 
waar we moeten zijn voor geld, aanpassin-
gen of hulp. Voor je er erg in hebt, word je 
van het kastje naar de muur gestuurd. Er is 
veel steun van Jan en Marion van Hoof uit 
Veldhoven. Zij zitten in dezelfde situatie en 
hebben alles al eens doorlopen. Zij geven 
voorlichting, hulp en tips, waar we heel veel 
aan hebben. Het is fi jn dat we niet álles zelf 
uit hoeven te vogelen. Om de woningaan-
passing te realiseren is veel contact met 
een ergotherapeut want niet alleen moet het 
huis voor Karin geschikt worden gemaakt, 
het moet ARBO-technisch ook in orde zijn 
voor als er straks 24/7 verpleging in huis is.”

Help je mee?
Helaas kan door corona geen grote bene-
fi etactie op touw worden gezet. Kees: “Wie 
ideeën heeft om veel geld in te zamelen, 
mag zich melden via onze Facebookpa-

gina ‘Help Karin naar huis’. Doneren kan 
eenvoudig via de site https://steunactie.
nl/actie/help-karin-thuiskomen-1/-3364. 
Alle beetjes helpen om het doel dichterbij 
te brengen: Karin weer in haar vertrouwde 
omgeving terugbrengen.” Voor Jan zal dat 
ook rust betekenen want dan kan hij weer 

een heel klein beetje beginnen met het 
oppakken van het ‘normale’ leven. Al rea-
liseert hij zich dat het nooit meer echt nor-
maal zal worden. “Karin en ik zijn al 32 jaar 
bij elkaar, het voelt niet goed dat ze nu er-
gens anders moet wonen. Ik wil haar weer 
dichtbij mij en onze kinderen hebben.”

Help Karin naar huis
Crowdfunding voor woningaanpassing en aangepast vervoer

Helaas kan door corona geen grote benefi etactie op touw worden gezet. Kees: “Wie 
ideeën heeft om veel geld in te zamelen, mag zich melden via onze Facebookpagina 
‘Help Karin naar huis’. Doneren kan eenvoudig via de site https://steunactie.nl/actie/
help-karin-thuiskomen-1/-3364. Alle beetjes helpen om het doel dichterbij te brengen: 
Karin weer in haar vertrouwde omgeving terugbrengen.”
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Medewerker kwaliteitszorg  (16-24 uur, m/v)

Bij ons staat kwaliteit voorop, wij zijn gecertifi ceerd volgens de FSSC22000 norm. Jij zorgt voor een goede 
overdracht van het beleid richting de collega’s, werkt aan specifi caties, loopt interne audits en controleert de 
kwaliteit van onze producten. 

Chocolatier   (36 uur, m/v)

Als Chocolatier word je voornamelijk ingezet bij de ambachtelijke productie, vullingen bereiden en het 
afgarneren van onze bonbons. Jij mag meedenken aan nieuwe producten of verbeteringen van huidige 
recepturen. Kortom een leuke, afwisselende en veelzijdige job waarbij je de combinatie hebt van ambacht 
en industriële productie. 

Medewerkers productie chocolaterie  (27-36 uur, m/v)

Jij gaat werken aan een van onze chocolade productie lijnen. We leren je omgaan en bedienen van de 
machines en de fi jne kneepjes van het chocolade vak. Jij zorgt er mede voor dat alles op juiste wijze verloopt, 
volgens planning en volgens onze hoge kwaliteitsnormen. 

Medewerkers inpak chocolaterie   (16-32 uur, m/v)

Als inpakmedewerker ben je verantwoordelijk voor het in teamverband inpakken van chocoladeproducten en 
het afwerken van consumentenverpakkingen met wikkels, strikken, kaartjes en etiketten.

Medewerker productieplanning   (24-36 uur, m/v)

Jij gaat ervoor zorgen dat alle inkomende orders goed verwerkt worden zodat er tijdig inzicht is in de 
benodigde grondstoffen, verpakkingsmaterialen en machine uren. Werkzaamheden van het aanmaken van 
de artikelen in onze administratie tot aan de controle van de gerealiseerde productieplanning behoren tot 
je takenpakket. 

Medewerker magazijn/logistiek   (40 uur, m/v) groothandel

Al dat lekkers vindt hun weg naar klanten in binnen- en buitenland. Als medewerker magazijn/logistiek zorg jij 
er samen met het magazijnteam voor dat de producten op een goede manier opgeslagen en weer klaargezet 
worden. Jij controleert de goederen bij binnenkomst en checkt de houdbaarheidsdatum bij uitgifte. 

Wat bieden wij jou?
Wij bieden zelfstandige en verantwoordelijke banen in een dynamisch bedrijf, in een gemotiveerd leuk team van 

collega’s. Bij gebleken geschiktheid is er een mogelijkheid om door te groeien. De beloning en arbeidsvoorwaarden 

zijn conform de cao voor de Zoetwarenindustrie.

Aanvullende informatie
Is je interesse gewekt en denk jij de ideale kandidaat te zijn voor een van deze deze vacatures? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Ellen Schalken (personeelszaken): e.schalken@vanhamexclusive.com. 
Wil je meer informatie? bel dan: 013-5050473  Van Ham Chocolaterie   Notelstraat 40   5085 EV   Esbeek

Van Ham Chocolaterie is een modern productiebedrijf met een sterke focus op innovatie. Naast de 
traditionele bonbons en repen hebben we een zeer breed assortiment gericht op de verschillende 
seizoenen. Via ons eigen handelsbedrijf vinden onze producten hun weg richting bakkerij, speciaalzaak, 

retailers en inmiddels vele internationale klanten binnen Europa. 

Wil je werken bij een leuk ambitieus en innovatief bedrijf? 
Wij maken een hele mooie en snelle groei door en hebben 

daarom vacatures voor diverse functies. 

VAN HAM CHOCOLATERIE 
HEEFT ‘N PAAR          HELE 
        LEKKERE JOBS        
HEEFT ‘N PAAR          HELE 

Voor de volledige functieomschrijvingen zie www.vanhamchocolaterie.nl

Kookmaatje
gezocht!

 
 
 
 
 
 
 
Op onze locaties Merefelt, Leuskenhei en
Floriaan zijn we op zoek naar kookmaatjes.
Je komt dan een verse maaltijd op de
woning koken voor onze bewoners. Dit kan
variëren van een lekkere kop soep tot een
culinaire maaltijd. 
 
Hierbij ontvang je zolang als gewenst is
begeleiding van onze kok. 
 
Praktische informatie
Een keer per week of een keer in de twee
weken ga je koken op een van onze
woningen. Dag en tijd is in overleg.

Waar zijn we naar op zoek?
 Ben jij iemand die:

Zelf plezier heeft in koken?
Graag een praatje maakt?
Graag voor een ander zorgt?

 
Dan ben jij misschien het kookmaatje dat
we zoeken!
 
Interesse?
Heb je interesse of wil je graag meer
weten?
 
Neem dan contact op met de coördinatoren
vrijwilligers.
Telefoon: 0651587622

''De bewoners kijken
naar je uit en
genieten van de
verse maaltijd.''
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EEN FAMILIAIR BEDRIJF
DAT JOU DE WERELD BIEDT
Solliciteer naar jouw droombaan als 
vrachtwagen monteur

www.werkenbijklg.com

Van Eijk machines en gereedschappen BV verkoopt en onderhoudt vooral kwaliteitsmachines en 
gereedschappen. Onze doelgroep bestaat uit bedrijven en particulieren die weten dat betere gereed-
schappen/machines sneller, beter, veiliger en plezieriger werken, en uiteindelijk veel voordeliger zijn. 
Men wil worden geadviseerd door mensen die werkelijk verstand van deze machines en gereedschap-
pen hebben. Bovendien wil men ook een goede technische dienst achter de producten. Wij verzorgen 
het onderhoud en de reparaties van voornamelijk door ons geleverde machines, ladders en slijpwerken 
(inclusief voor bedrijven Nen 3140 keuringen).

Wij zijn per direct op zoek naar

ENTHOUSIASTE VERKOPER

Om onze groei door te kunnen zetten
zijn wij op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MONTEUR 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren en
onderhouden van tuin- en parkmachines zoals Stihl,
Honda, Stiga, Ferris, enz en/of elektra machines zoals
makita, Metabo, Hitachi, Bosch, Festool enz.

Aanbod:
• leuke werkplaats met gezellig team
• goed salaris
• interne opleidingen
• afwisselende werkzaamheden
• flexibiliteit
• prettige werksfeer

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

Om onze groei door te kunnen zetten
zijn wij op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MONTEUR 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren en
onderhouden van tuin- en parkmachines zoals Stihl,
Honda, Stiga, Ferris, enz en/of elektra machines zoals
makita, Metabo, Hitachi, Bosch, Festool enz.

Aanbod:
• leuke werkplaats met gezellig team
• goed salaris
• interne opleidingen
• afwisselende werkzaamheden
• flexibiliteit
• prettige werksfeer

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

Turnhoutseweg 37-39 • 5541 NW Reusel
Telefoon: 0497 621 062

www.vaneijkmachines.nl

Spreekt dit jou aan? 
Stuur je sollicitatie met CV dan direct naar administratie@vaneijkmachines.nl

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Het te woord staan van klanten.
-  Advies geven van de produkten die wij 

verkopen.
- Winkelvoorraad in orde houden.
- Winkelpresentatie. 

Wat vragen wij van jou?
- Je gaat graag met mensen om
- Je wilt een zeer gevarieerde baan.
- Je wilt merk-produktiegerichte 
  cursussen doen.

-  Je houdt van blijde tevreden klanten en 
een plezierige werksfeer.

- Je weet van aanpakken, 
  ook op zaterdag.

Wij bieden je:
- Een fulltime baan.
- In een gezellig team van enthousiaste
  collega’s.
- Met uitzicht op een vast contract.
- Bijscholing en cursus mogelijk.
- Salaris in overleg.

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

Allround Medewerker fulltime
Ben je op zoek naar een nieuwe baan, houd je van afwisseling in je werk,  

in een mooie nieuwe werkomgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Werkzaamheden
Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:
• Zagen, boren, tappen
• 2e operator van diverse plaatbewerkingsmachines
• Het leveren en ophalen van goederen aan/bij klanten/leveranciers.

Wie zijn wij
Wij zijn Van den Hout Metaal en Machinebouw B.V. Een dynamisch, groeiend 
metaalbewerkingsbedrijf, gevestigd in een nieuw bedrijfspand aan de Hofstede 2 
te Reusel. De kern van ons bedrijf wordt gevormd door een enthousiast, jong team 
van 15 medewerkers.

Wij zijn voor op onze nieuwe locatie op zoek naar iemand die graag ons team wil 
komen versterken.

Wat bieden we jou
• Een zeer afwisselende functie.
•  Je ontvangt een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden, conform de cao voor 

de metaal.
• Werken in een gezellig team, in een fijne en mooie werkomgeving.

Aanvullende informatie
Interesse? Bel, app of mail naar:

Jan van den Hout 0497-644526 | 06-28028687 | info@vdhoutmetaal.nl

Vacatures in de regio!
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Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?

 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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Aanhanger, tandemas, geremd, opknapper. 
T.e.a.b. 4 autobanden, 185-55-15, goed profiel, 
6 mm. € 20,- per stuk. Tel. 06-45558565.

2 Brooks zadels, nieuw, à € 45,-. Set trappers 
€ 5,-. Xtreme fiets montagestandaard € 25,-. 
Bagagedragers voor achter (reistassen) 
€ 20,-. Bagagedrager achter € 20,-. 
Ruime 2-pers. tent incl. veel haringen € 25,-. 
2 kampeerkrukjes à € 3,-. 1 kampeerstoeltje 
€ 4,-. Tel. 0497-384961.

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

Snijmais uit de kuiloogst 2020. 
Tel. 06-53364947.

Houten schommelstoel en houten stoel met 
rotanzitting, € 40,- en € 30,-. Tel. 06-29014825

Plissè hordeur voor buitendeur, € 75,-. 
Teakhouten ligbed voor buiten, groen kussen, 
€ 100,-. Dweilwringer emmer, Leifheit, € 5,-. 
Tel. 0497-516230.

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

Ind-Nescafé machine, t.e.a.b. 
Tel. 642209 / 06-30494986.

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

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

GEZOCHT: Iemand die tegen vergoeding A4 
foto’s op papier van films kan afdrukken.
Tel. 06-10869484.

GEZOCHT: Iemand die wekelijks tegen 
vergoeding wil helpen om de kleedlokalen 
schoon te maken bij vv Hapert. Heb jij 
donderdagochtend 3 uur tijd om ons te 
helpen? Mail naar secretariaat@vvhapert.nl

GEZOCHT: Karakteristiek, vooroorlogs huis 
in de Kempen waarin je voelt dat er geleefd 
is. Er is budget om oude elementen (weer) tot 
hun recht te laten komen. Kent u iemand die 
op termijn verhuisplannen heeft waardoor een 
dergelijk huis vrijkomt? Laat het ons alstublieft 
weten! Tel. 06-13570620.

GEZOCHT: Deskundig iemand die Lineage 
kan installeren. Tel. 06-49507923.

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.

GEVONDEN: Fietssleutel op zaterdag 4 
september bij de vijver aan de Rijt in Reusel. 
Tel. 06-30166231.

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: Polyester opblaasbare 
boot, geen lekkages, zonder paddles.
Tel. 06-49507923.

GRATIS AF TE HALEN: Hardhouten 
buitendeur met glas en sloten met sleutels, 
H 203.5, B 89, D 4, links draaiend. 
Tel. 06-41170254.

GRATIS AF TE HALEN: 130 weckflessen.
Tel. 642209 / 06-30494986.

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

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

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

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

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

GEVRAAGD: (G)ouden munten en oude 
bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
particuliere inwoners van de gemeente 
Bladel, de gemeente Reusel-De Mierden en 
de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ 
plaatsen tot 20 woorden voor de aan- en 
verkoop van huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 tot een maximum van 40 woorden. 
Het meeltje blijft staan tot u het weer 
afmeldt of het wordt vervangen door een 
recenter meeltje van een ander indien er een 
groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adres-
gegevens en telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur 
worden aangeleverd, worden in de eerste 
uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of 
groter ‘goed’ (tot 20 woorden) dan kan deze 
geplaatst worden voor een schappelijk tarief 
van € 9,- (vooraf te betalen) per geplaatst 
bericht (per keer). Denk hierbij aan auto’s, 
caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten 
e.d.. Boven de 20 woorden betaalt u € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in 
bepaalde situaties af te wijken van boven-
staande richtlijnen en bepaalde advertenties 
niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

GEVONDEN

GEZOCHT

GEVRAAGD

GRATIS

TE KOOP
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Varkens
kophaas

Verse 
kiprollade

Kip saté
schnitzels

Room
schnitzels

Runder
schenkel

100 gram € 1,19
Kip satéKip saté

100 gram € 1,29
RunderRunder

100 gram € 1,29

schenkelschenkel

Gebraden kipfilet

Gebraden fricandeau

Gebraden kipfilet
100 gram € 1,89

Gebraden kipfilet

Gebraden fricandeauGebraden fricandeauGebraden fricandeauGebraden fricandeauGebraden fricandeau

Gebraden kipfilet
100 gram € 1,75

Gebraden fricandeauGebraden fricandeauGebraden fricandeau

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 13 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 18 SEPTEMBER

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

                                                      

100 gram100 gram € 1,29€ 1,29€ 1,29€ 1,29

Magere 
stooflappen

COURGE�E

Goed gevulde 
ml�jdsalade. 
Met tonijn, brie, 

rauwe ham of zalm 
bijv�rb�ld.

M�LTIJDSALADE

Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde Goed gevulde 
ml�jdsalade. ml�jdsalade. ml�jdsalade. ml�jdsalade. 
Goed gevulde 

ml�jdsalade. 
Goed gevulde Goed gevulde 

ml�jdsalade. 
Goed gevulde Goed gevulde 

ml�jdsalade. 
Goed gevulde Goed gevulde 

ml�jdsalade. 
Goed gevulde 

Met tonijn, brie, 
ml�jdsalade. 
Met tonijn, brie, 
ml�jdsalade. 

rauwe ham of zalm 
Met tonijn, brie, 

rauwe ham of zalm 
Met tonijn, brie, 

bijv�rb�ld.
rauwe ham of zalm 

bijv�rb�ld.
rauwe ham of zalm 

Geba�en, gevuld 
of om soep van te 

maken.                
De courge�e is erg 

v�lzijdig!

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

kiprolladekiprolladekiprolladekiprollade
100 gram100 gram € 1,29€ 1,29

Onze verse 
kiploempia’s 

ku�en in de 
oven, in de frit�r 
en in de airfryer!

VERSE LOEMPIA

M�LTIJDSALADE
diverse s�rtenCOURGE�E

erg v�lzijdig!

VERSE LOEMPIA
met kip

en in de airfryer!en in de airfryer!
NU V¡R € € 1,85

NU € 5,99 PER STUK

kophaaskophaaskophaas

100 gram € 1,19€ 1,19
naturel/gemarineerd
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schenkelschenkel

Gebraden fricandeauGebraden fricandeauGebraden fricandeauGebraden fricandeau

100 gram € 0,85

RoomRoomRoom
schnitzelsschnitzelsschnitzels

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

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels
4+1

GRATIS

v�lzijdig!
NU EXTRA V¡RDELIG

4+1
GRATIS
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Petrusklepel
De scholen zijn weer begonnen. Dat be-
tekent dat ook de vormselvoorbereiding 
van start gaat. De eerste les is op vrijdag 
17 september om 19.00 uur in het zaaltje 
naast de kerk in Bladel. Kinderen uit groep 
8 (of ouder) zijn van harte welkom. Dit jaar 
beginnen we met een project dat we zelf 
ontwikkeld hebben. Zeg maar de ‘best ex-
periences’. Er komt tegenwoordig veel op 
de jeugd af. Als je denkt aan gezondheid, 
onderwijs, de media. Ze worden bedolven 
onder informatie. Daarom hebben ze mis-
schien helemaal geen behoefte aan nóg 
iets erbij! Het mooie van het Vormsel is dat 
het helpt om je te concentreren op wat echt 
belangrijk is in het leven: geloof, hoop en 
liefde. Geloof is het zeil, de hoop is het an-
ker en de liefde is de wind. Zoals je zeilen 
moet leren, moet je ook leren om te gelo-
ven. Je merkt dan dat je de dingen echt op 
jouw manier mag doen. Je leert luisteren 
naar wat je hart zegt en niet wat anderen 
vinden dat je perse moet doen. En het bij-
zondere is dat God je daarbij op een zachte 
manier helpt. Je gaat met meer plezier de 
dingen doen die Hij voor jouw geluk heeft 
bedacht. Tenslotte, als er volwassenen zijn 
die nog gevormd of gedoopt willen wor-
den, mogen zij zich ook aanmelden. Dan 
kunnen we met een groepje daar naartoe 
leven. Alleen duurt dat langer dan voor kin-
deren, namelijk een goed jaar. Welkom! 

Pastoor Schilder

Vooravond
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
13.00 uur: Bladel, doop Naomi de Ronde

H. Johannes Chrysostomus
Maandag 13 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Kruisverheffi ng
Dinsdag 14 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Onze Lieve Vrouw van Smarten
Woensdag 15 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, E
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.45 uur: Bladel, Bijbeluurtje

HH. Cornelius en Cyprianus
Donderdag 16 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 17 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Vormselvoorbereiding

Vooravond
Zaterdag 18 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

25e Zondag door het Jaar
Zondag 19 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 18 en 
19 september)

Bladel zaterdag:
- Overleden ouders Wouters-van Limpt
- Overleden familie Meijer-van Gisbergen
- René en Judith Meijer-van Gisbergen 
  (vw. verjaardagen nms. Nelly en
  de kinderen)

Bladel zondag:
- Overleden ouders Groenen-Joosten 
  en hun overleden kinderen
- Sjef de Vocht
- Annie en Gerrie Adams (nms. kinderen, 
  klein- en achterkleinkinderen)
- Bert en Paula Coppens-Esser, 
  hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
- Huub Wanders

Casteren:
- Piet van de Ven

Hapert:
- Lena van Dingenen (f)
- Kees Vosters en 
  An Vosters-Crooymans (f)

Hoogeloon:
- Bets van de Pas-Versmissen

Netersel:
- Petrus Josephus van den Hout, 
  zijn echtgenote, kinderen 
  en kleinkinderen

Mededeling:
-  Het eerstvolgende bijbeluurtje is woens-

dag 15 september om 19.45 uur.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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, Anneke van Gorp-
  van Poppel en overleden kinderen

25e Zondag door het Jaar
Zondag 19 september
09.30 uur: Eucharistieviering
- Jacoba Swaanen
- Henk van Loon
- Gerrit Sanders en 
  Miet Sanders-van den Borne
- Dolf de kort
- Jan Verspaandonk
- Sjaak van Hoof en 
  Toos van Hoof-de Bresser
- Tina van Gestel-Boers 
  en Kees van Gestel

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 nu 5 weken uit de run-

ning zijn. Door de week komen de heili-
ge 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 36 en 37 is er alleen op maan-
dag, woensdag en donderdag iemand 
aanwezig op het secretariaat i.v.m. va-
kantie 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.)

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

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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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

INFORMATIEF

Voor altijd in ons hart 

Erik Kokken
 30 november 1977   -   23 augustus 2021 

Veel te vroeg is Erik van ons weggegaan. De vele kaarten,
appjes, mailtjes, bloemen, de erehagen, zowel in Bladel

als in Esbeek, en de mooie woorden bij het afscheid 
waren voor ons hartverwarmend in deze moeilijke tijd.

 
Hartelijk dank aan iedereen die er tijdens het ziekbed

van Erik en rond zijn afscheid voor ons was. 

correspondentieadres: Tuinstraat 2, 5531GK Bladel 

Joantine, Noah, Yenthe 
Familie Kokken en familie Ceelen 

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle blijken
van medeleven bij het overlijden van  mijn vrouw, ons mam en oma

Riet Luijten – Sleddens 

Een bijzonder woord van dank aan 
de medewerkers van Oktober afdeling thuiszorg, 

Dr. Van den Boogaart en Pastoor Schilder

Jan Luijten,
Kinderen en kleinkinderen

Dalem, augustus 2021

Eenvoud siert de mens

Teun Dirks
13 februari 1946  • 1 september 2021

 Intens verdrietig, maar vol trots kijken we terug op 

 een warm afscheid van Teun met familie en vrienden.

 Iedereen ontzettend bedankt voor alle steun, mooie 

 bloemen en lieve kaartjes, dat doet ons goed.

 Een speciaal bedankje voor Huisartsenpraktijk 

 Hapert, in het bijzonder Wilma Linders.
      

 Jo Dirks - Kraaijvanger
 Kinderen en kleinkinderen

 Correspondentieadres: Boogschutter 8 ∙ 5527 CV Hapert 

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
  09.30 uur-11.00 uur: vergadering projectgroep Kloostertuin
  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) 
  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

13 SEPTEMBER

T/M

VRIJDAG 

17 SEPTEMBER
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keuken
baas

gezocht

een lekker salaris (boven horeca cao)
flexibele werktijden (niet alleen avonden)
Strategisch meedenken in een jong bedrijf

genoeg ruimte om bij te leren

Lijkt het jou gaaf om leiding te geven aan ons keukenteam? Kun je lekker 
koken, maar nog beter plannen en delegeren? Misschien ben jij onze nieuwe 
keukenbaas!

Als keukenbaas zorg jij samen met ons jonge, enthousiaste team dat de keuken 
draait. Van inkoop tot planning. Menukaart tot mise en place. Jij stuurt aan en 
zorgt dat onze gerechten Instagrammable op tafel komen.

Ruime ervaring in de Horeca of fancy diploma’s zijn niet nodig. Als jij de juiste 
instelling hebt leren wij jou de rest in onze Liberty Academy.

wij bieden jou

interesse? 
info@liberty-foodbar.nl

0497 225 400

markt 2a | bladel | www.liberty-foodbar.nl

(chefkok / keukenmanager)


