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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Ton Spanjers is ongeveer 25  
jaar bestuurslid van De Dobbers, een 
sportvereniging voornamelijk voor men-
sen in revalidatie, en mensen met hart-
problemen. In die hoedanigheid vraagt 
hij graag aandacht voor het teruglopend 
ledenbestand en het dreigend tekort 
aan vrijwilligers.

Toegevoegde waarde
Naast voorzitter van De Dobbers, is Ton 
ook lid van het Platform Informele Zorg van 
de gemeente Bladel. “Daarin is een aan-
tal mensen vertegenwoordigd die samen 
onder andere spart over mogelijke oplos-

singen om het vrijwilligerstekort het hoofd 
te bieden. We zijn als De Dobbers niet de 
enige vereniging die ermee kampt. Huidige 
vrijwilligers worden steeds ouder en kunnen 
soms minder belast worden maar aanwas 
van jongeren is minimaal. Heel jammer want 
vrijwilligerswerk kan zoveel waarde toevoe-
gen aan je leven. Met het Platform proberen 
we – in kleine groepen – de verenigingen en 
organisaties met elkaar te laten nadenken 
over mogelijk oplossingen. Hoe benaderen 
we mensen, wat voegen we toe, wat kun-
nen we van elkaar leren en wat kunnen we 
voor elkaar betekenen? Zo hoeft niet elke 
vereniging opnieuw het wiel uit te vinden 
en profi teren we van elkaar. Binnenkort is 
het de bedoeling dat we bijvoorbeeld een 

notaris uitnodigen om de Wet Bestuurlijk 
Toezicht Verenigingen nader toe te lichten. 
Het blijkt namelijk dat je als bestuurder 
soms persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt 
worden en dat is met een eenvoudige tekst 
in de statuten te voorkomen. Als we die 
wijsheid met een grote groep delen, is dat 
van enorme toegevoegde waarde.”

Feest
Terug naar De Dobbers; het was vorig jaar 
feest maar daar hebben de leden weinig 
van gemerkt. “Er was in 2020 niet veel te 
vieren”, blikt Ton terug. “Corona gooide 
serieus roet in het eten. 
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• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

Ook tijdens 
de werken aan de 
Europalaan blijven 
wij steeds voor u

bereikbaar!

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

Ambachtsweg 3B 
5531 AC  BLADEL   
T (0497) 33 08 88  
I  www.islbladel.nl

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

ISL Installatiebedrijf is 
hét juiste adres voor:
gas
water
cv
riolering
sanitair
dak- en zinkwerken

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist
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Sportief bewegen in 
een ontspannen sfeer
Revalidatie Zwem- en Sportvereniging 
De Dobbers zoekt leden en vrijwilligers
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Er is ruimte voor nieuwe leden. 
Ton: “Ons doel is niet om een grote vereniging te 
worden maar wel om iets te betekenen voor de mensen 
die daar baat bij hebben. Sporten na een hartinfarct is zó belangrijk, het versnelt het 
herstel en kan herhaling voorkomen. Actief in het leven blijven staan is voor iedereen 
belangrijk, niemand zou achter de geraniums hoeven zitten.”

Johan van de Ven 
nieuwe Haopertse 
Gaoper

7 Creëer je eigen 
ijssmaak en win 

een jaar lang gratis ijs!

11 Witte G’ijt: herken
het monument en 
win een prijs!

18
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die daar baat bij hebben. Sporten na een hartinfarct is zó belangrijk, het versnelt het 
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Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Winterfair 
in Knegsel

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

Inschrijven
Heb je een leuke hobby en wil je die 
aan iedereen laten zien, dan kun je bij 
ons een tafel huren. Aanmelden kan 
tot  25 september. Wij zoeken een 
grote diversiteit van verschillende 
hobby’s. 

Voor meer informatie bel naar
06 - 81 64 73 44

KEMPEN – Waren het de corona-be-
sognes waardoor verenigingen andere 
dingen aan hun hoofd hadden of twij-
fels over de eigen kansen? De jury van 
Stichting Kiemkracht weet het niet. Wel 
stelt ze vast dat dit jaar veel minder ver-
enigingen en instellingen in de Kempen 
een gooi doen naar de Zilveren Rank, de 
jaarlijkse prijs van € 5.000,- die bedoeld 
is om activiteiten voor jongeren een 
steuntje in de rug te geven. Schommel-
de het aantal aanmeldingen in de voor-
bije jaren rond de 25, dit jaar kwamen er 
niet meer dan 15 binnen.

“Geen reden voor paniek”, stelt Tieneke 
van der Waerden, medebestuurslid van 
Kiemkracht, de stichting die de stimule-
ringsprijs voor jongerenactiviteiten elk jaar 
uitreikt. “Wel zijn we intern aan het bekij-
ken of we misschien een iets andere vorm 
moeten kiezen om ons doel te bereiken.” 

Waar de jury in elk geval wel over te spre-
ken is, betreft de kwaliteit van de inzen-
dingen. Die ligt zo hoog dat besloten is de 
Zilveren Rank dit jaar in tweevoud uit te 
reiken. Twee inzenders ontvangen het be-
drag van € 5.000,- en daarnaast ook nog 
een oorkonde en een zilveren beeldje in de 
vorm van een wijnrank.

Ook de gevarieerde ‘werkterreinen’ sprin-
gen in het oog. De activiteiten bestrijken 
een breed spectrum: sport, cultuur, na-
tuur, onderwijs, muziek, zorg, techniek en 

sociale ondersteuning. Een vergelijkbare 
spreiding is te zien bij de vraag uit welke 
Kempengemeenten de kandidaten afkom-
stig zijn. Bergeijk telde vijf aanmeldingen, 
Bladel drie, Eersel één en Reusel-de Mier-
den vier. Tot slot was er een aanmelding uit 
Valkenswaard en een uit Veldhoven. Deze 
plaatsen liggen buiten de Kempen, maar 
wel betrof het activiteiten die ook ten goe-
de komen aan jongeren in de vier Kempen-
gemeenten. 

Uitreiking in Pius X-College
De twee winnaars van de Zilveren Rank 
2021 worden bekendgemaakt op vrijdag 
8 oktober. Dat gebeurt in de aula van het 
Pius X-College aan de Tuinstraat in Bladel. 
Voor deze locatie is gekozen omdat deze 
school voor voortgezet onderwijs vorig jaar 
winnaar was van de Zilveren Rank. Dat was 
met Scoolsport, een project dat leerlingen 
buiten de vaste schooltijden om een vrij toe-
gankelijk programma aanbiedt, in eerste in-
stantie op het vlak van bewegen, maar ook 
rond muziek en beeldende vorming.

In 2019 ging de Zilveren Rank naar De 
Bende van Riethoven, een jongerencollec-
tief dat de dorpsjeugd van Riethoven meer 
kansen wil bieden voor een zinvolle vrije-
tijdsbesteding. Eerdere winnaars waren 
onder meer Click Sport Piramide uit Bladel, 
De Blazersklas uit Eersel, Pelgrimeren voor 
de Jeugd uit Vessem, begeleidingspro-
ject Kempen Specials uit Eersel, Stichting 
Speelbos uit Bladel en Kies Kempische 
Bedrijven uit Eersel. 

Voor meer informatie zie ook: 

www.stichtingkiemkracht.nl

Uitreiking Zilveren Rank 2021
Bekendmaking op vrijdag 8 oktober Pius X-College

Winnaar van de Zilveren Rank 2020 

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

Maakt u zich weleens zorgen over uw 
geheugen of over dat van iemand uit uw 
omgeving? U bent niet de enige. Vrijwil-
ligers van Alzheimer Nederland, afde-
ling Zuidoost-Brabant, verzorgen een 
bijeenkomst GeheugenKracht. Deze 
avond wordt gehouden in de bibliotheek 
aan de Markt 4 in Bladel. Het begint om 
19.00 uur en zal ongeveer 2 uur duren.

Het doel van deze bijeenkomst is om men-
sen in de onzekere fase van beginnende 
geheugenproblemen te informeren en de 
weg te wijzen.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informa-
tie over hoe het geheugen werkt en waar-

door er problemen kunnen ontstaan; is 
er veel ruimte om vragen te stellen, erva-
ringen en zorgen te delen; zijn er boeken 
en ander informatiemateriaal aanwezig en 
krijgt u praktische tips bij milde geheugen-
problemen.

BREIN!
Deze lezing is onderdeel van BREIN!, een 
(online) programmering van Bibliotheek De 
Kempen over allerlei facetten van het brein 
gecombineerd met allerlei informatie, tips, 
collectie aanbevelingen, weetjes, fi lmpjes 
en links naar interessante websites. Neem 
een kijkje op www.bibliotheekdekempen.nl/
BREIN

De avond is gratis toegankelijk en er is 
plaats voor maximaal 15 mensen. U dient 
zich vooraf aan te melden via de agenda 
op de website of aan de balie van de biblio-
theek in Bladel.

www.bibliotheekdekempen.nl

GeheugenKracht: als u zich zorgen 
maakt over uw geheugen
Informatieavond op dinsdag 28 september in bibliotheek Bladel

REUSEL - Op zaterdag 25 september, 
van 10.00 tot 14.00 uur, houdt buurtver-
eniging De Lokbossen uit Reusel, we-
gens groot succes, een inrittenverkoop.

De buurtgenoten hebben zolders en/of ga-
rages opgeruimd, waardoor er een groot 
assortiment aan koopwaar zal zijn. Je kunt 
niet benoemen wat er niet zal zijn! De deel-
nemende inritten kan men herkennen aan 
gekleurde ballonnen en vlaggetjes en zijn 
gelegen aan de volgende straten: Groene-
weg, Valkstraat, Havikstraat, Plonderijen 
en Lokbossen.

Inrittenverkoop 
BV De Lokbossen

www.pc55.nl 

goed om 
te weten
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Onze vereniging bestond 50 jaar en we 
hadden het voornemen om een aantal leu-
ke activiteiten te organiseren. Even leek er 
uitstel mogelijk maar uiteindelijk hebben 
we alles af moeten blazen. Omdat we met 
leden te maken hebben die vanwege hun 
medische achtergrond als kwetsbaar aan-
geduid kunnen worden, moeten we extra 
voorzichtig zijn. Zó ontzettend jammer 
want je kunt het niet over doen. We gaan 
nu de jaarvergadering van 13 november 
maar extra feestelijk aankleden zodat we 
toch íets hebben om te delen met onze 
leden.”

Ledenaantal
Het ledenaantal loopt gestaag terug bij De 
Dobbers. “Zeker in het corona-jaar hebben 
veel mensen hun lidmaatschap opgezegd. 
Begrijpelijk maar heel jammer. Eén van de 
oorzaken was dat we de contributie moes-
ten laten doorlopen omdat de zwembad-
huur gewoon doorliep. Uit zakelijk oogpunt 

bekeken van het zwembad begrijpelijk 
maar het drukte enorm op onze begroting. 
Steeds minder leden en dezelfde kosten; 
we konden er niet onderuit om een con-
tributieverhoging door te voeren. We heb-
ben uiteraard gezocht naar mogelijkheden 
vanuit het Rijk om een tegemoetkoming te 
kunnen krijgen maar áls we het al krijgen, 
is het minimaal.” 

Voor elkaar
Maar genoeg over de vervelende dingen, 
vindt Ton. Er is ook veel positiefs te mel-
den. “Namelijk dat we een ontzettend fi j-
ne club mensen hebben. Vrijwilligers die 
áltijd klaarstaan voor de leden, die soms 
meerdere lessen verzorgen omdat ze de 
leden niet in de steek willen laten. Ook de 
onderlinge sfeer is ontzettend goed; leden 
letten op elkaar. Iedereen heeft namelijk 
ongeveer dezelfde achtergrond en weet 
welke signalen kunnen wijzen op gevaar of 
onheil. Gaat er iemand naar het toilet, dan 
wordt er goed in de gaten gehouden of die 
binnen afzienbare tijd terug is. Zo niet, dan 

wordt er alarm geslagen. Dat is een veilig 
idee: dat je lekker aan het sporten bent en 
dus hard werkt aan je conditie en dat er 
tegelijkertijd iemand op je let. Het koffi  e-
rondje na het sporten in de sportzaal van 
De Groote Aard in Eersel is nét zo belang-
rijk als het sporten zelf. Na het zwemmen 
in De Albatros in Eersel is het tot op heden 
niet mogelijk om koffi  e te drinken, die voor-
ziening is nog gesloten.”

Medische indicatie
Wie lid wil worden van De Dobbers moet 
een medische indicatie hebben. “Uiteraard 
gaan we met de verwijzing van fysiothera-
peut of arts vertrouwelijk om”, legt Ton uit. 
“Vanuit de doelstelling van de vereniging 
is het tot nu toe wel noodzakelijk dat die 
indicatie er is. Misschien verandert dat op 
termijn nog. We willen er wel voor waken 
dat we het medische altijd als basis heb-
ben, anders zijn we een ‘gewone’ sport-
vereniging en dat onderscheid is juist wat 
de veiligheid biedt aan onze leden.” Er is 
ruimte voor nieuwe leden. “Ons doel is niet 
om een grote vereniging te worden maar 
wel om iets te betekenen voor de mensen 
die daar baat bij hebben. Sporten na een 
hartinfarct is zó belangrijk, het versnelt het 
herstel en kan herhaling voorkomen. Actief 
in het leven blijven staan is voor iedereen 
belangrijk, niemand zou achter de gerani-
ums hoeven zitten.”

Kom erbij
Wie interesse heeft om lid te worden en ac-
tief mee te gaan sporten of zwemmen, kan 
contact opnemen met Paula van der Meer 
op nummer 06-23537285 of paulavander-
meer328@gmail.com. Een belletje naar de 
voorzitter mag ook altijd: 06-20840829. Dat 
geldt natuurlijk ook als je vrijwilliger wilt wor-
den. Sporten is voor iedereen goed, er voor 
elkaar zijn helpt mee aan een zinvolle invul-
ling van je vrije tijd; bij De Dobbers worden 
die twee zaken prachtig gecombineerd.
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DE DOBBERS

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

Gra�s 
waardebepaling

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

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

T/M ZATERDAG
25 SEPTEMBER

TOENDRA
Rijk gevuld en zeer smakelijk

meergranenbrood met
zonnebloempitten, pompoenpitten,

mais en tarwekiemen.

Van € 3,30   

Nu voor € 2,65
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

VACATURE

Wij hebben plaats voor een vaste 

ZATERDAGHULP
in onze winkel te Hapert.

Leeftijd vanaf 16 jaar. 

Heb je interesse? Informeer in de 
winkel of bel 06-33318139

 voor meer informatie.

 Garagesale 
Dooland

Zondag 
26 september 

10.00 tot 14.00 uur
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

NN
Al meer dan 70 jaar uw adres voor dansen en gezelligheid

Stijldansen
voor jeugd, 
paren en 

alleengaanden

Salsa

Bachata

Vrijdag 24 september
Zaal De Gouden Leeuw te Bergeijk
19.00 uur  Stijldansen Gevorderden
20.00 uur  Stijldansen Beginners/
   Nieuwe stijl
21.00 uur  Salsa/Bachata

Dinsdag 21 september
Zaal De Wekker te Reusel
19.00 uur   Paren Gezelligheid
20.00 uur   Paren Gevorderden
20.30 uur  Stijldansen Beginners/
   Nieuwe stijl

Maandag 20 september
Zaal ‘t Drieske te Hulsel
19.15 uur  Stijldansen Gevorderden
20.15 uur  Stijldansen Beginners/
   Nieuwe stijl
21.15 uur  Salsa/Bachata

We mogen weer dansen.

Dansen is bij ons mogelijk volgens het goedgekeurde dansprotocol. 

Voor meer informatie, bel gerust!

Kijk voor lessen in andere dorpen op   

www.dansschoolhellendoorn.nl

SSLLEEDDAA SS

Boerenkamplaan 43 • Someren • info@dansschoolhellendoorn.nl • Tel. 06 - 55 14 05 01

Woensdag 22 september
Zaal Maenen te Valkenswaard
19.30 uur  Paren Gezelligheid
20.30 uur  Salsa/Bachata (Zaal 2)
21.30 uur  Stijldansen Beginners/
   Nieuwe stijl

Like ons voor het 
laatste nieuws

De gemeen-
te Eersel heeft 
grond gekocht 
als mogelijke 
uitbreiding van 
het dorp Eer-
sel. Het gaat 

om ongeveer 5 hectare grond ten zui-
den van Eersel in het gebied achter de 
Steenstraat, Plaatse en Heibloem. 

De gemeente gaat onderzoeken of deze lo-
catie geschikt is voor de ontwikkeling van 
woningbouw. Aan de hand van het onder-
zoek beslist uiteindelijk de gemeenteraad 
of ze dit gebied ook daadwerkelijk verder 
willen ontwikkelen. Wethouder Kox die ver-
antwoordelijk is voor de aankoop van de 
grond is ontzettend blij met deze stap. “Het 
biedt nu ook perspectief voor nog meer  
extra woningen in Eersel.”

Er is nog een lange weg te gaan voor het 
zover is, maar als het allemaal voorspoedig 
verloopt dan hoopt de gemeente in 2024 te 
beginnen met de bouw van ongeveer 150 
tot 200 nieuwe woningen. Het is een schat-
ting, maar wethouder Kraaijeveld gaat zich 
als verantwoordelijk wethouder in elk geval 
hard maken voor woningbouw. “Er is nog 
steeds een grote vraag naar woningen in 
onze hele gemeente. We blijven daarom 
vooruit kijken, zodat we in iedere kern in 
onze gemeente kunnen blijven bouwen. 
Als dit lukt, betekent dit dat we ook de ko-
mende jaren woningen in Eersel kunnen 
blijven aanbieden. Daar doen we het voor.” 

Het gebied is door zowel de gemeente als de 
provincie al aangewezen als mogelijke loca-
tie voor uitbreiding. De eerste stap is nu dat 

er milieutechnisch onderzoek wordt gedaan 
om te bepalen of de grond geschikt is voor 
woningbouw. Daarnaast wordt de ruimtelijke 
kwaliteit van de omgeving verder in beeld 
gebracht. Hierbij wordt er gekeken naar de 
kansen en mogelijkheden van het gebied. Op 
basis van deze uitgangspunten kan de ge-
meenteraad uiteindelijk een weloverwogen 
beslissing nemen. Pas als ze hier positief 
over besluiten, kan er gestart worden met de 
verdere ontwikkeling voor woningbouw. Als 
het zover is, wordt uiteraard ook de omge-
ving betrokken bij de plannen. Tot die tijd is 
enig geduld dus nog wel op zijn plek.

Gemeente Eersel koopt 5 hectare grond 
Plannen voor woningbouw in Eersel-Zuid

Burgemeester 
Wim Wouters 
verrichte vorig 
weekend de of-
ficiële opening 
van het kunst-
grasveld van 

voetbalvereniging EFC in Eersel. Met de 
opening van het kunstgrasveld is een 
lang gekoesterde wens van EFC in ver-
vulling gegaan. 

Met het kunstgrasveld kunnen er nu bij alle 
weersomstandigheden toch wedstrijden 
gespeeld worden en trainingen worden ge-
geven. Bovendien kunnen de overige na-
tuurgrasvelden op zijn tijd rust krijgen om 
te herstellen. Zo blijven ook deze velden 
beter bespeelbaar. 

Wethouder Léon Kox is blij met dit mooie 
eindresultaat: “Een mooie samenwerking, 
met een nog mooier eindresultaat.”

Kunstgrasveld voor 
voetbalvereniging EFC
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

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

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

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

Onbeperkt eten 
én drinken*

All inclusive vanaf

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

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

Vertragen

Snel schakelen, het lijkt wel alsof we verwachten dat iedereen dat maar moet 
kunnen. Even snel iets afmaken en dan hup, naar het volgende. Maar is dat eigenlijk 
wel de realiteit? Kunnen we dat wel van onszelf en onze kinderen verwachten? 
Ik denk dat het de bedoeling is om wat vaker te vertragen, in plaats van te proberen 
om steeds sneller te schakelen. Wat ik daarmee bedoel? 

Vertragen is voor mij juist schakel- en denktijd inbouwen. Dus niet snel, maar juist 
langzaam schakelen. Ervoor zorgen dat je jezelf en je kind voorbereid en de ruimte geeft 
om van de ene activiteit naar de volgende te gaan. 

Als je goed kijkt naar je kind dan herken je meestal wel de momenten waarop je te snel 
gaat en je kind het niet kan bijhouden. Vaak reageren kinderen boos of doen ze helemaal 
niks en vraag je je af of ze je eigenlijk wel gehoord hebben. Als je dat weet dan kun je op 
dat moment dus even schakeltijd inbouwen. Blijf zelf rustig en probeer erachter te komen 
wat er onduidelijk is voor je kind.

In de zomervakantie lukt het vaak wel om na een paar dagen vrij te zijn steeds meer te 
gaan vertragen. Ik hoor ouders vaak zeggen dat het in de vakantie veel beter gaat met hun 
kind, omdat ze dan zelf een stuk rustiger zijn. Er wordt dan heel duidelijk meer vertraagd! 
Logisch natuurlijk dat het in de vakantie veel beter lukt om meer schakeltijd in te bouwen. 
Het is heerlijk om dan lekker samen te vertragen en uit te rusten.

De kunst is om na deze vakantieperiode eens bewust stil te staan bij de manier waarop je 
samen kunt blijven vertragen en wat de extra schakeltijd doet voor je kind en voor jezelf. 
Wie weet lukt het je wel om bewust wat vaker te vertragen en dus juist lekker rustig te 
blijven schakelen in plaats van steeds een versnelling harder te gaan.

Heb je een opvoedvraag en vind je het fi jn als ik daarin met je meedenk? Bel of mail me 
dan gerust. Of komt naar het Opvoedspreekuur op woensdag 6 oktober tussen 09:30 en 
10:30 uur.

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

KEMPENENERGIE

Open op zaterdagen van 10 tot 12 uur

WWW.KEMPENENERGIE.NL

Kom naar ons energieloket

Nu ook in Reusel!
Kerkplein 3 (gemeentehuis)

 Gratis tips over energiebesparing 
en (collectief) duurzame 

energie opwekking?

EERSEL/
BLADEL/REUSEL 
- Eind september 
start Avanti-Tur-
nivo weer een 
nieuwe clinics 
van 18 weken ou-

der-kindgym. De clinic wordt gegeven 
in de kernen Eersel, Bladel en Reusel. 
Na afl oop van deze clinic ontvangen de 
kinderen het offi  ciële nijntje beweegdi-
ploma. 

De club biedt in alle drie de kernen ou-
der-kindgym aan speciaal voor kinderen 
van 2 en 3 jaar. Het opdoen van beweging-
servaring is voor kinderen van deze leeftijd 
van groot belang voor hun ontwikkeling. 
Onder gediplomeerde leiding en bege-
leiding van ouders of grootouders krijgen 
kinderen spelenderwijs wisselende bewe-
gingssituaties aangeboden. 

Zo worden ze gestimuleerd om te bewe-
gen: klimmen, klauteren, balanceren, han-
gen, springen en rollen. Een kind leert tij-
dens de les onder meer kleine opdrachten 
uit te voeren. Daarnaast komt het inschat-
ten van afstand, diepte, hoogte en verte 
aan de orde. In de ontmoeting met andere 
kinderen, leert een kind ook rekening met 
andere kinderen te houden. Tijdens deze 
trainingen wordt er toegewerkt naar het 
behalen van het Nationale nijntje beweeg-
diploma 1. 

De lessen starten op onderstaande data en 
tijden:
-  Eersel: woensdag 22 september, van 

10.00 tot 10.50 uur. 

-  Reusel: vrijdag 24 september, van 09.00 
tot 09.50 uur. 

-  Bladel: vrijdag 24 september, van 10.40 
tot 11.30 uur. 

Voor meer informatie mailt u  naar ledenad-
ministratie@avanti-turnivo.nl. Aanmelden 
voor de clinics kan via de website 

www.avanti-turnivo.nl

Clinics nijntje beweegdiploma starten 
weer in Eersel, Bladel en Reusel

  WIST
     JE 
DAT...?

... rendieren in de zomer 
een andere kleur ogen 

hebben dan in de winter? 
In de winter verandert hun 
oogkleur van goudkleurig 
naar blauw, waardoor de 
ogen lichtgevoeliger 

worden. De reden daarvoor 
is waarschijnlijk dat ze 
dan beter in staat zijn 
roofdieren op afstand 

waar te nemen.
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

“Nijlpaarden drugsbaron houden 
gemoederen fl ink bezig”, hoorde ik van-
ochtend op het NOS journaal. Mijn brein 
slaat aan op het woord ‘gemoederen’. 
Wat zijn dat eigenlijk? 

Gemoederen is zo’n woord dat je maar in 
één betekenis tegenkomt, maar waarvan 
niemand precies lijkt te weten wat het 
is. Net als ‘de honneurs’: die worden in 
onze taal uitsluitend waargenomen (met 
waarnemen in de betekenis van ‘over-
nemen van iemand anders’, niet van 
‘observeren’; in dat geval zouden we 
weten hoe honneurs eruit zien!)

Maar goed, de gemoederen dus. Die 
worden in onze taal bezig gehouden, 
of verhit. Of wacht, er bestaat ook 
een soort spiegelbeeld: soms moeten 
de gemoederen ‘tot bedaren worden 
gebracht’ of ‘gesust’. Meestal kort nadat 
ze fl ink werden beziggehouden.

Maar wat zijn gemoederen? Hier dacht 
ik over na terwijl ik naar Eersel liep. En 
constateerde dat gemoederen het meer-
voud is van ‘gemoed’. Daarmee zijn we 
iets dichter bij huis, want dat kennen we: 
iemand kan een zwaar gemoed hebben, 
of een licht gemoed, of nog in een 
andere gemoedstoestand zijn. Dingen 
kunnen op je gemoed drukken. Veel 
mensen samen hebben dus een verza-
meling ‘gemoederen’.

Terug naar de nijlpaarden. Deze 
waren van drugsbaron Pablo Escobar 

geweest. Die is al lang dood, maar hij 
had nijlpaarden geïmporteerd en die 
hadden zichzelf, zoals het een soort 
betaamt, voortgeplant. Met andere 
woorden, gedurende de afgelopen kwart 
eeuw hadden de nijlpaarden niet zozeer 
de gemoederen bezig gehouden, maar 
vooral elkaar. 

Hoewel deze lobbesen er goedmoedig 
(= met een goedgeluimd gemoed) en 
ongevaarlijk uitzien, zijn ze dat niet. Het 
schijnen de meest agressieve schep-
sels te zijn die de planeet heeft voortge-
bracht. Misschien met uitzondering van 
de mens, want vooralsnog zijn er geen 
gewapende nijlpaarden waargenomen. 
Ook geen honneurs trouwens.

Dus moet er worden ingegrepen, en de 
oplossing ligt in sterilisatie. Maar een 
nijlpaard steriliseren schijnt duur te zijn 
(7000 euro per stuk), wat vast en zeker te 
maken heeft met het wispelturige karak-
ter van deze merkwaardig licht ontvlam-
bare, drijvende bakbeesten. Volstrekt 
begrijpelijk dat dit de gemoederen fl ink 
bezighield. 

Nijlpaarden, daar zullen we in ons koude 
kikkerlandje geen last van hebben. Onze 
gemoederen werden het afgelopen jaar 
dan ook door iets anders bezig gehou-
den. Maar daarover wil ik niet uitweiden 
(ja, beste taalpurist: met korte ‘ei’, zoek 
maar op!); dat zou maar onnodig op uw 
gemoederen drukken

Gemoederen

column

DRINGEND 
GEZOCHT 

(PGB)
Locatie: Bladel

Iemand die ons zorgteam 
komt versterken!

- Vanaf niveau 3. 
-  Inclusief 1 weekend per maand van 

7 uur. 
-  In de ochtend heeft cliënt zorg 

nodig van 07.00 tot 08.45 uur en in 
de avond van 21.30 tot 22.30 uur.

- Goede beloning!

Voor meer info bel: 
06-22 15 28 80

OM DE HOEK

REUSEL - Op vrijdag 24 september, za-
terdag 25 september van 12.00 tot 18.00 
uur en zondag 26 september, van 10.00 
tot 17.00 uur, zullen op de kampeerboer-
derij van de familie Van Gompel op ‘t Hof 
6 te Reusel, de ingezamelde spulletjes 
verkocht worden. De opbrengst gaat in 
zijn geheel naar het missiewerk van de 
Hulselse zuster Clementina Wouters in 
Pão de Açúcar in Brazilië. 

Zij overleed in 2012, maar haar werk wordt 
voortgezet. Ook zorgen we voor een lek-
ker bakje koffi  e met een wafel. De entree is 
gratis. Deze opbrengst gaat in zijn geheel 
naar de Buitenschoolse Opvang in Brazilië. 

Dit project kreeg de naam: Sociaal pro-
ject ter versterking van ieders dromen. De 
meeste kinderen hebben thuis geen goede 
gelegenheid om te studeren en vaak ook 
geen enkele steun van ouders of verzor-
gers omdat ze zelf niet kunnen lezen of 
schrijven. 

Vier jaar geleden is dit project succesvol 
gestart met nog veel plannen, die alleen 
met wat extra steun gerealiseerd kunnen 
worden. De opvang staat in de wijk, dichtbij 
de straat waar zuster Clementina woonde. 
Jos Wouters van ome Harrie, een neef van 
zuster Clementina, is een van de initiatief-
nemers van dit mooie project. De nieuwe 
ruimte van deze buitenschoolse opvang is 
nu in gebruik en draagt de naam van Zuster 
Clementina.

Het missiewerk kan ook worden onder-
steund door een gift over te maken op Ra-
bobanknr.: NL33 RABO 0126298602 t.n.v. 
Stichting Vrienden van Brazilië, met ver-
melding van zuster Clementina Wouters. 
De rekening wordt bijgehouden door Wout 
van Kemenade, Oude Kerkstraat 42 in Dui-
zel, tel. 0497-516009. Graag tot ziens in het 
laatste weekend van september! Meer info: 

www.vriendenvanbrazilie.nl

Rommelmarkt voor missiewerk 
zuster Clementina Wouters

REUSEL - In de laatste week van sep-
tember vindt de collecte plaats voor 
HandicapNL. De vrijwilligers komen bij 
u aan de deur. 50% van de opbrengst is 
voor Stichting Bij Ons. 

Stichting Bij Ons beheert een woonvoor-
ziening voor mensen met een licht verstan-
delijke beperking en/of autisme aan De 
Speelman in Reusel en biedt hier woon-
ruimte aan 10 bewoners. Het opbouwen 
en onderhouden van een sociaal netwerk 
is een belangrijk doel. 

Voor het organiseren van activiteiten en het 
in stand houden van de stichting is geld 
nodig. De stichting is dan ook erg blij met 
dit aanbod van HandicapNL en wil de col-
lecte dan ook van harte bij u aanbevelen. 

Collectanten zijn nog van harte welkom. 
Aanmelding hiervoor kan via Maria van 
Gompel, telefoon 0497-641664 of 06-
12369145.

Collecte 
HandicapNL 
weer van 
start!
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Anders dan andere jaren werd 
de nieuwe Gaoper niet onthuld tijdens 
het carnavalsconcert van Kunst Adelt in 
Hapert, dat vanwege corona niet door 
is gegaan. Maar de Goapers zouden de 
Goapers niet zijn als ze daar geen op-
lossing voor hadden bedacht. Tijdens 
de jaarlijkse bijeenkomst waarin ‘men 
elkaar verhalen vertelt uit het verleden’ 
werd Johan van de Ven gepresenteerd 
als nieuwe Haopertse Gaoper.

Verrassing
Onder valse voorwendselen werd 
Johan van de Ven naar de loca-
tie gelokt waarin de Gaopers 
elkaar dit jaar ontmoeten. 
De familieleden bleken in 
het complot te zitten en 
hadden Johan en Helma 
‘voorgelogen’ dat er een 
familiefeestje ingehaald 
diende te worden. Niets-
vermoedend kwamen ze aan 
bij De Ganzestart en werden 
overvallen door het nieuws dat 
er een nieuwe Gaoper was: Johan 
zelf. 

Logische keuze
Na het openingswoord van Frits Oomen 
was het de beurt aan Wim van der Linden 
om uit te leggen waarom de keuze op 
Johan was gevallen. Met een presentatie 
waarin eigenlijk de spanning langzaam op-
gebouwd had moeten worden, had deze 

tijdens het carnavalsconcert plaatsge-
vonden, werd duidelijk dat Johan als 22e 
Haopertse Gaoper aan de lijst toegevoegd 
zou worden. 

Zijn tomeloze inzet voor de gemeenschap 
van Hapert, liet de commissie geen ande-
re keus. De Boerenmert, de Pintewippers, 
de Kempen Optocht en zijn inspanningen 
voor het GBOH waren op zich al reden 
genoeg voor zijn benoeming. Tel daar zijn 
Hapertse afkomst, zijn glansrijke voetbal-
carrière bij vv Hapert en zijn betrokkenheid 
bij alles wat er speelt in het dorp bij op en 
de keuze is logisch.

Verleden levend houden
Een koninklijke onderschei-

ding heeft Johan al ooit in 
ontvangst mogen nemen. 
Volgens voorzitter van 
Kunst Adelt Hanneke van 
Dongen, is er dan nog 
maar één onderscheiding 
die dat kan overtreff en 

en dat is het lidmaatschap 
van het Genootschap van 

Haopertse Goapers. 

Johan is één van de mensen in Hapert die 
de verhalen kan vertellen over gebeurtenis-
sen waarbij hij heeft staan ‘gaopen’, één 
van de belangrijkste taken van een Gao-
per: het verleden levend houden. De Gao-
per is herkenbaar aan de outfi t: sjaal, klak, 
broche en wandelstok, al is bekend dat ze 
deze kleding in het dagelijks leven niet dra-
gen. Alleen bij bijzondere gelegenheden. 

Instemming
Het offi  ciële gedeelte van de bijeenkomst 
werd afgesloten met het zingen van het 
Haperts volkslied en een borreltje bij het 
Gaopers-bankje in het bos achter het KBP. 
Met volle instemming van alle leden is 

Johan opgenomen in het genootschap en 
daar was hij zelf zichtbaar content mee. 

Als dank sprak hij: “Ge hèt nie vur de mist 
vitale Gaoper gekozen maar ik hoop er nog 
lang bè te meugen zèn”. 

Johan van de Ven nieuwe Haopertse Gaoper
Nieuw lid van het genootschap om het verleden van Hapert levend te houden

Johan van de Ven en zijn vrouw Helma (beide zittend rechts) waren aangenaam ver-
rast. De tomeloze inzet van Johan voor de gemeenschap van Hapert, liet de com-
missie geen andere keus. Johan, de 22e Haopertse Gaoper, is één van de mensen 
in Hapert die de verhalen kan vertellen over gebeurtenissen waarbij hij heeft staan 
‘gaopen’. Fotograaf: Jo Kroonen

Johan van de Ven naar de loca-

bij De Ganzestart en werden 
overvallen door het nieuws dat 
er een nieuwe Gaoper was: Johan 

Verleden levend houden
Een koninklijke onderschei-

ding heeft Johan al ooit in 

en dat is het lidmaatschap 
van het Genootschap van 

Haopertse Goapers. 

September

1976

September

2021
September

2021

Armani
Biotherm
Boss  
Chloe  
Clarins  
Clinique 
Collistar
Dsquared

Merken:
Jean Paul Gaultier   
Jimmy Choo
Lancome  
Louis Widmer
Marc Jacobs
Mont Blanc  
Nuxe 
Paco Rabanne   

Hele week (20 tm 25 sept.) 
25% korting op het luxe 
assortiment
(excl. reeds afgeprijsd)

DA drogisterij Antonius
Markt 23

5527 EN Hapert
tel. 0497 - 38 26 06

DA Antonius 45 jaar

Rad van Fortuin
Bij besteding vanaf 15 euro: draai aan 
het rad en win een cadeau. Altijd prijs!

We zorgen ook voor een 
hapje en een drankje

Vrijdag 
24 september

Collistar promotiedag
Laat u opmaken door de 

Collistar visagiste
Maak snel 

een afspraak

TRADITIE
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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

Openingstijden
Ma t/m Wo 13.00 - 17.00 uur
Do  t/m Vr  09.00 - 17.00 uur
Za  09.00 - 16.00 uur

Vanaf 16 september open

www.vandommelenbloemen.nl

REUSEL - Op zondag 26 september 
organiseert Stichting Energy4Finn een 
herfstwandeling om kinderen te steunen 
in de strijd tegen energiestofwisseling. 
Er zijn 2 verschillende routes, een route 
van 5 kilometer met de mogelijkheid om 
ook een zwerfstenenspeurtocht te doen 
en we hebben een route van 10 kilome-
ter.
 
U kunt zondag 26 september starten tus-
sen 09.30 en 12.00 uur bij Manege Meulen-
haoi, Hulselsedijk 34 in Reusel. Deelname 
per persoon € 7,50 en deelname voor kin-
deren t/m 12 jaar € 2,50. De inschrijving is 
inclusief koffie, thee of ranja met een heer-
lijke cupcake, gesponsord door Manege 
Meulenhaoi. Voor de kinderen t/m 12 jaar 
hebben we ook nog een leuke goodiebag.
 
De gehele opbrengst gaat naar onderzoek 
voor een medicijn tegen energiestofwis-
selingsziekte. Inschrijven kan t/m 24 sep-
tember via www.energy4finn.nl. Loop mee 
en strijd mee voor de kinderen met een  
energiestofwisselingsziekte!
 

https://www.energy4finn.nl/
fiets-wandelentochten/

Stichting Energy-
4Finn organiseert 
een herfstwandeling
Zondag 26 september

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

We starten elke week op maandagochtend 
om 10.00 uur in gemeenschapshuis Den 
Tref, Alexanderhof 7 in Hapert. Na afloop 
is er een kopje koffie of thee en om even 
bij te buurten. 

Kosten: € 2,- per les en aanmelden kan via 
info@dentref.nl. 

Line dance voor 
55-plussers 
in Den Tref

IN DE KEMPEN

KWF Jubilarissen in het zonnetje gezet
HAPERT - Het KWF kan niet zonder 
de vele vrijwilligers die zich op diverse  
manieren inzetten. Binnen de afdeling 
Hapert hadden we dit jaar 8 jubilarissen 
en die verdienen het om extra in het zon-
netje gezet te worden.

Achteraan staan van links naar rechts:  
Lenie Lommers, Hilde Scholtens, Jenne-
mieke Wouters en Rob Luijten, die alle 4 al 
10 jaar collecteren voor het KWF (Marloes 
Schilders staat niet op de foto). 

Vooraan staan van links naar rechts: Anne-
lies Schellekens, Marian Jansen en Hanny  
Mollen. Annelies collecteert al 20 jaar.  
Hanny 35 jaar en Marian zelfs al 50 jaar! 
Marian reageert nuchter: ‘vroeger moest 

je meelopen met je ouders, dus dat deed 
je’, echter heeft Marian toch zelf de keuze  
gemaakt om te blijven collecteren. De 
moeder van Marian was vroeger de coör-
dinator voor het KWF in Hapert. Hanny liep 
ook vroeger al met haar vriendin Marian 
mee, want dat was gezellig. Waarschijnlijk 
collecteert Hanny dus al meer dan 35 jaar, 
maar precies weet ze dit niet meer.

Super trots zijn wij op onze kanjers! Van-
uit het KWF kregen al onze jubilarissen het 
bijbehorende speldje en Marian kreeg een 
beeldje. Jumbo Hapert doneerde graag 
een welverdiende bos bloemen en Mark 
Hellemons maakte de foto.

Toppers bedankt!!

Eén website voor alle inwoners van 
Hooge en Lage Mierde, Hulsel en Reusel. 
Een plek waar je informatie vindt over 
wat er te doen is binnen onze mooie dor-
pen, verenigingen en organisaties. Met 
Grensdorpen.nl willen we verbindingen 
versterken en betrokkenheid verhogen. 

Zo weten inwoners elkaar beter te vinden en 
kunnen we (nog meer) samen doen. Maak 
kennis met deze unieke ontmoetingsplek. 
De komende weken maak je kennis met de 
mensen achter Grensdorpen.nl: de buurt-

verbinders. Zij zijn nu al trots op wat er is, 
maar willen meer. 

Ook voor verenigingen en ondernemers
Op Grensdorpen.nl kunnen verenigingen en 
organisaties een eigen pagina aanmaken. 
Als vereniging kun je op Grensdorpen.nl je 
agenda vullen met activiteiten en nieuwe 
leden werven. Ben je ondernemer? Presen-
teer je bedrijf en vertel wat je te bieden hebt. 

Word ook buurtverbinder!
We missen nog buurtverbinders in Reusel 
en Hulsel. Ben je enthousiast geworden? 
Neem dan contact met ons op. We geven 
graag alle informatie die je nodig hebt om 
de juiste afweging te maken. Iedereen is 
welkom op Grensdorpen.nl. 

De buurtverbinders heten je van harte 
welkom op Grensdorpen.nl.

Grensdorpen.nl, voor de klik met je dorp
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Wil jij graag nabestaanden bijstaan in een moeilijke tijd en ben je flexibel inzetbaar?

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Algemeen medewerker uitvaartzorg in Bladel / Eersel
(gemiddeld 15-20 uur per week)

Organisatieprofiel
Van den Berk & Loonen bestaat inmiddels ruim 25 jaar. Wij bieden voorlichting, uitvaartzorg en nazorg aan. We streven naar een afscheid dat recht doet aan het leven van de 
overledene. De kernwaarden van Van den Berk & Loonen uitvaartzorg zijn: betrokkenheid, professionaliteit en waarde toevoegend. We werken vanuit het besef dat nabestaanden 
de uitvaart maken, en wij die mogen uitvoeren. Daarbij begeleiden wij nabestaanden in het hele proces. 

Bedrijfscultuur
‘Alle ruimte voor troost.’ Van den Berk & Loonen uitvaartzorg biedt nabestaanden als geen ander houvast in de moeilijke dagen na een overlijden. Hierdoor ontstaat er alle ruimte 
voor troost. 

Onze collega’s beschikken stuk voor stuk over een dienstverlenende houding, bieden daarbij een persoonlijke benadering, een luisterend oor en denken mee en begeleiden 
in het vormgeven van een mooi en persoonlijk afscheid. Nabestaanden kunnen erop vertrouwen dat wij alles verzorgen met de grootst mogelijke zorg en respect. Je bent samen 
met de uitvaartverzorger het persoonlijk aanspreekpunt van onze dienstverlening. 

Voor de functieomschrijving en hoe je kunt solliciteren verwijzen wij je naar onze website: www.berkenloonen.nl/contact/vacatures

Wij verzoeken je voor 10 oktober te reageren. 

EERSEL - Op zaterdagavond 16 oktober, 
om 20.15 uur, zal Het Kempisch Kamer-
koor het Requiem van John Rutter uit-
voeren. Een bijzonder herdenkingscon-
cert, opgedragen aan allen die zijn 
overleden in de corona-periode. 

Op deze avond zal niet alleen het Requiem 
te horen zijn maar worden ook enkele tek-
sten voorgelezen die passen bij deze her-
denking. Het thema van deze avond zal zijn: 
Veerkracht. Iedereen die stil wil staan bij de 
gebeurtenissen uit deze ingrijpende periode, 
kan op 16 oktober troost vinden bij de mu-
ziek van Rutter en het mooie programma.

Het concert zal worden uitgevoerd in de  
St. Willibrorduskerk in Eersel. De kerk 
waarin Het Kempisch Kamerkoor jaarlijks 

op Goede Vrijdag de Johannes Passion 
van J.S. Bach uitvoert. Alleen in 2020 en 
2021 helaas niet i.v.m. met het virus. Om 
die reden zal deze avond ook bijzonder zijn 
voor het koor. Het staat voor het eerst weer 
op het podium sinds bijna 2 jaar. Dit jaar 
bestaat Het Kempisch Kamerkoor 40 jaar, 
helaas geen groots jubileumconcert, maar 
we hopen u op deze avond troost te kun-
nen bieden met dit herdenkingsconcert.

De kaartverkoop is via de website. Het 
concert wordt georganiseerd met in acht-
neming alle coronamaatregelen. Soliste 
deze avond: Rianne Wilbers en er is een 
professioneel begeleidingsorkest. Algehele 
muzikale leiding: Cees Wouters.

www.kempischkamerkoor.nl

Herdenkingsconcert van Het Kempisch Kamerkoor 
voor corona-slachtoffers

BLADEL - De afgelopen jaren heeft de 
Hilvarenbeekse schrijver Kees van Aert 
4 psychologische thrillers uitgebracht, 
welke zich allemaal afspelen in Brabant. 
Tijdens de interactieve boekpresentatie 
op 27 oktober vertelt hij over zijn nieuw-
ste boek ‘Thrillerspoor’. 

Met ‘Thrillerspoor’ daagt hij de lezers uit 
om een raadsel op te lossen. Kom luisteren 
en ga de uitdaging aan! In een speurtocht 
door Brabant, vanuit je luie stoel en aan de 
hand van aanwijzingen in de vier reeds ver-
schenen thrillers kun je het raadsel oplos-
sen. “Makkelijk? Nee, beslist niet maar ook 
samen met vrienden het mysterie kraken 
is fascinerend als je van lezen en puzzelen 
houdt”, volgens Kees van Aert.

De psychologische thrillers van Kees van 
Aert ‘De Pionnenschuiver’ (2018), ‘Requi-
em Aeternam’ (2019), ‘Charlatan’ (2020) en 
zijn laatste thriller ‘Binnenrot’ (2021) zijn al-
lemaal te lenen bij Bibliotheek De Kempen.

Boekpresentatie
Op woensdag 27 oktober, van 20.00 tot 
21.30 uur, geeft Kees van Aert een boek-
presentatie bij Bibliotheek De Kempen in 
Bladel. Aanmelden kan via de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl

Boekpresentatie 
van schrijver 
Kees van Aert

BERGEIJK - Op zondag 26 september 
organiseert IVN-Bergeijk-Eersel een 
Doorstapwandeling door de bossen, 
gelegen ten noorden van herberg In Het 
Wilde Zwijn tot aan de snelweg A67 (de 
Pals). 

Natuurgidsen van IVN Bergeijk-Eersel trek-
ken er dan samen met belangstellenden 
op uit voor een relaxte, informatieve wan-
deling door de natuur. Er zal op een paar 
plekken informatie gegeven worden over 
het gebied en de natuur, maar de nadruk 
ligt op het wandelen.

Vertrek: 13.30 uur vanaf de parkeerplaats 
naast Herberg In Het Wilde Zwijn, Witrijt 28, 
Bergeijk (richting Postel). Duur: de wande-
ling duurt circa twee uur. Deelname:  gratis. 
Info: Berno Nieuwenhuizen (06-20352056) 
of via mail info.ivnbe@gmail.com.

IVN Bergeijk-Eersel 
organiseert 
Doorstapwandeling
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viezeriken
TONEELVERENIGING “DE EENAKTER” PRESENTEERT:

Zaterdag
2 oktober 2021
Aanvang: 14:00u
Den Tref Hapert

Zondag
3 oktober 2021
Aanvang: 14:00u 
Den Tref Hapert

Reserveren:
www.eenakterhapert.nl

Ticketprijs: €2,50

Regie:
Marianne Castelijns

Geschikt voor kinderen 
van 3 tot 10 jaarEEN

AK
TER
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Vul in, knip uit en lever in vóór 3 oktober 
2021 bij:
- de Smaak!, Hint 2 in Eersel of
- de Smaak!, Markt 30 in Bladel.

Een
jaar lang

GRATIS IJSvan  Ijssalonde Smaak!

1

2

3

4

5

6

7

Verzin je eigen smaak, schrijf de 
benodigde ingrediënten op en bedenk 
een bijpassende naam.

Er worden 6 finalisten met unieke 
smaken gekozen door de meester- 
ijsbereiders van De Smaak!

Lever het compleet ingevulde 
lijstje met jouw unieke ijssmaak en 
gegevens in bij De Smaak! Eersel 
(Hint 2) of De Smaak! Bladel 
(Markt 30) vóór 3 oktober 2021.

Iedere finalist krijgt 5 liter van zijn 
eigen ijssmaak mee naar huis.

Deze 6 finalisten mogen hun eigen 
ijs, samen met de meesterbereiders 
van De Smaak!, komen maken in de 
ijskeuken in Duizel.

Tijdens deze finale wordt de winnende 
smaak bepaald door de jury (bestaande uit 
ijsmeesters van De Smaak!, Angelique 
Lemmens en Bregje Raaijmakers)

De winnaar krijgt een jaar lang GRATIS ijs!

MAAK DE SMAAK en WIN 

De jury:
L ek

L e u k s v a n

DOE MEE
en creëer je
eigen ijssmaak!!!!

Mijn ijssmaak heet:

En dit zijn de ingrediënten:

Inleveren vóór 3 okt bij ijssalon De Smaak! Eersel of Bladel.

Naam:

Telefoonnummer :
Mailadres:

del.

Tip van
Bregje:
Geef je
(l)ijsje
kleur!

CREATIEF
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Pulled Chicken
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 6 kippendij filets
o 1 solo knoflook
o 6 el soja saus
o 2 el wokolie
o 6 el zoete chilisaus
o 2 tl sambal oelek
o ½ tl gerookt paprikapoeder

Broodje pulled chicken

o pulled chicken
o bosui
o pittige geraspte kaas
o sriracha saus

Maak de marinade voor de pulled
chicken. Pers de knoflook uit en meng er
de wokolie, sojasaus, zoete chilisaus, de
sambal en het gerookte paprikapoeder
door. Schep de kip erbij en laat dit 24
uur marineren.

Verwarm de oven voor op 120°C. Schep
de kip in een ovenschaal met deksel, pan
of een DO. Zet met deksel voor 2 uur in
de oven. Hierna nog een half uur zonder
deksel. Laat een beetje afkoelen en trek
de kip met twee vorken uit elkaar.

Voor het broodje:

Schep wat van de pulled chicken in het
broodje, strooi er wat kaas over en laat
dit even smelten in de oven. Bestrooi
met ringetjes bosui en wat sriracha saus
en serveer.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 24  uur Klaar in:  2½   uur

½ tl gerookt paprikapoeder

Je hebt geen groen ei nodig om pulled 
chicken zelf te maken. Dit gaat ook goed in 
je oven en het is zelfs kant en klaar te koop 
in de supermarkt. 

Maar zelf maken is lekkerder en behalve 
de lange oventijd is het zeker niet moeilijk.  
Lekker voor een zaterdagavond, wanneer je 
overdag toch thuis aan het klussen bent.

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

I Love 
to Cook

met  Ivanka

JONG & OUD

Pulled Chicken
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 6 kippendij filets
o 1 solo knoflook
o 6 el soja saus
o 2 el wokolie
o 6 el zoete chilisaus
o 2 tl sambal oelek
o ½ tl gerookt paprikapoeder

Broodje pulled chicken

o pulled chicken
o bosui
o pittige geraspte kaas
o sriracha saus

Maak de marinade voor de pulled
chicken. Pers de knoflook uit en meng er
de wokolie, sojasaus, zoete chilisaus, de
sambal en het gerookte paprikapoeder
door. Schep de kip erbij en laat dit 24
uur marineren.

Verwarm de oven voor op 120°C. Schep
de kip in een ovenschaal met deksel, pan
of een DO. Zet met deksel voor 2 uur in
de oven. Hierna nog een half uur zonder
deksel. Laat een beetje afkoelen en trek
de kip met twee vorken uit elkaar.

Voor het broodje:

Schep wat van de pulled chicken in het
broodje, strooi er wat kaas over en laat
dit even smelten in de oven. Bestrooi
met ringetjes bosui en wat sriracha saus
en serveer.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 24  uur Klaar in:  2½   uur

Pulled Chicken
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 6 kippendij filets
o 1 solo knoflook
o 6 el soja saus
o 2 el wokolie
o 6 el zoete chilisaus
o 2 tl sambal oelek
o ½ tl gerookt paprikapoeder

Broodje pulled chicken

o pulled chicken
o bosui
o pittige geraspte kaas
o sriracha saus

Maak de marinade voor de pulled
chicken. Pers de knoflook uit en meng er
de wokolie, sojasaus, zoete chilisaus, de
sambal en het gerookte paprikapoeder
door. Schep de kip erbij en laat dit 24
uur marineren.

Verwarm de oven voor op 120°C. Schep
de kip in een ovenschaal met deksel, pan
of een DO. Zet met deksel voor 2 uur in
de oven. Hierna nog een half uur zonder
deksel. Laat een beetje afkoelen en trek
de kip met twee vorken uit elkaar.

Voor het broodje:

Schep wat van de pulled chicken in het
broodje, strooi er wat kaas over en laat
dit even smelten in de oven. Bestrooi
met ringetjes bosui en wat sriracha saus
en serveer.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 24  uur Klaar in:  2½   uur

Pulled Chicken
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 6 kippendij filets
o 1 solo knoflook
o 6 el soja saus
o 2 el wokolie
o 6 el zoete chilisaus
o 2 tl sambal oelek
o ½ tl gerookt paprikapoeder

Broodje pulled chicken

o pulled chicken
o bosui
o pittige geraspte kaas
o sriracha saus

Maak de marinade voor de pulled
chicken. Pers de knoflook uit en meng er
de wokolie, sojasaus, zoete chilisaus, de
sambal en het gerookte paprikapoeder
door. Schep de kip erbij en laat dit 24
uur marineren.

Verwarm de oven voor op 120°C. Schep
de kip in een ovenschaal met deksel, pan
of een DO. Zet met deksel voor 2 uur in
de oven. Hierna nog een half uur zonder
deksel. Laat een beetje afkoelen en trek
de kip met twee vorken uit elkaar.

Voor het broodje:

Schep wat van de pulled chicken in het
broodje, strooi er wat kaas over en laat
dit even smelten in de oven. Bestrooi
met ringetjes bosui en wat sriracha saus
en serveer.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 24  uur Klaar in:  2½   uur

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

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

De gemeente 
Eersel gaat net 
als alle andere 
gemeenten in 
Nederland de 
uitdaging aan 
om voor 2050 

woningen met een alternatieve duurza-
me bron van warmte te voorzien. Door 
alternatieve bronnen te kiezen, werken 
we aan een aardgasvrije gemeente. 
Deze overgang noemen we de warmte-
transitie. We willen dit om onze CO2-uit-
stoot terug te dringen. Daarnaast gaat 
vóór 2050 de gaskraan in Groningen 
dicht.

Uitdaging
Het proces naar een aardgasvrij Eersel is 
een grote uitdaging doordat er heel veel 
mogelijkheden zijn. Daarom willen wij je 

niet alleen informeren, maar ook samen 
met jou nadenken over welke stappen het 
meest geschikt én gewenst zijn. Daarom 
vragen wij jou om een vragenlijst in te vul-
len. Op www.eersel.nl/inwonerspanel vind 
je een link naar de vragenlijst.

Transitievisie warmte
Elke gemeente mag de warmtetransitie 
zelf samen met haar inwoners vorm gaan 
geven, middels een Transitievisie Warmte. 
De Transitievisie Warmte is een document, 
waarin de stappen naar een aardgasvrij 
Eersel staan beschreven. Dit geeft inzicht 
in de mogelijke technieken voor de wonin-
gen in onze gemeente; hoe we starten en 
welke technieken we nog verder moeten 
onderzoeken. Dit document legt dus geen 
maatregelen vast, maar is een denkrichting 
naar een duurzame toekomst voor de ge-
meente Eersel.

Op naar een aardgasvrije 
gemeente; denk je mee?

Streetrace Vessem 
op 3 oktober afgelast!

VESSEM - Betreff ende het coronavirus zijn er door de Rijksoverheid regels 
aangekondigd die betrekking hebben op het organiseren van kleine ééndaagse 
evenementen. De huidige regels zijn van toepassing tot en met 19 september.

De voorwaarden die o.a. op onze Streetrace van toepassing zijn: maximaal 750 be-
zoekers, ticket verplicht en corona-toegangsbewijs verplicht. Dit betekent dat ieder-
een van tevoren een ticket moet kopen/bestellen en dat elke bezoeker moet kunnen 
aantonen dat hij of zij gevaccineerd is tegen corona of een geldige coronatest heeft 
ondergaan. Door deze voorwaarden is het spontaan deelnemen/bezoeken aan de 
Streetrace niet mogelijk en juist dat vinden wij als organisatie cruciaal voor het eve-
nement. Ook de ongewisse ontwikkelingen de komende weken en de gezondheids-
risico’s zijn reden voor de afgelasting. Helaas, volgend jaar een nieuwe poging. 

Stichting Wielerevenementen Vessem

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

Openingstijden:
Ma/di/wo/do 12:00 - 17:30
Vrijdag           12:00 - 20:00
Zaterdag        10:00 - 16:00
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Industrieweg 17 • Hapert • Telefoon 0497-382935 • www.autogoossens.nl

1 Dag: € 75,-
100 km vrij. Meer km: 0,21 cent/km

Weekend vrijdag t/m zondag: € 300,-
500 km vrij. Meer km: 0,21 cent/km

Midweek maandag t/m vrijdag: € 300,-
500 km vrij. Meer km: 0,21 cent/km

Week maandag t/m zondag: € 600,-
1000 km vrij. Meer km: 0,21 cent/km

Neem voor beschikbaarheid telefonisch contact met ons op 
via telefoon 0497-382935 of per e-mail via info@autogoossens.nl

9-PERSOONS BUS TE HUUR
Ideaal voor een (wintersport)-vakantie, dagje weg of avondje uit.
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Merk: Toyota - Pro-Ace
Bouwjaar: 2019
Kleur: Grijs
Brandstof: Diesel
Versnellingen: Handmatig

1000 km vrij. Meer km: 0,21 cent/km

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

WESTELBEERS - Ze hebben altijd al iets 
gehad met de Beerzen, de Veulpoepers. 
Optredens bij Splinter, bij de Oude Toren 
en in café De Doornboom. Roemrucht 
ook is het gebeuren bij het Oude Kerkje,  
waar de ME uitrukte en Harrie van Hoof 
als gemeenteambtenaar op staande 
voet ontslagen en weer aangenomen 
werd door een woedende burgemeester. 

Maar vooral bekend is het verhaal over 
de Boerenbond van Middelbeers, die vol-
gens zanger Zjef Naaijkens 1684 jaar be-
stond, wat gevierd werd met een silo vol 
met bier. Voor Geert en Berdie Pasmans 
van Cultuurboerderij genoeg redenen om 
Veulpoepers 3.1 uit te nodigen. Berdie: 
“In de openlucht, dus er is plaats genoeg 
om afstand te houden en zelfs te dansen- 
spelen Veulpoepers 3.1 een swingende set 
na het vertonen van de video ‘Hippies van 
Beek’ van Frank van Osch. Geweldig dat 
ze dit willen doen!”

Zoals alle culturele instellingen is ook de 
Cultuurboerderij lange tijd op non-actief 
gesteld geweest. De wet geeft óf toestem-
ming om bier te verkopen óf om program-
ma’s aan te bieden. Een combinatie van die 
twee was tot op heden niet mogelijk, maar 
zou per 25 september toch weer moeten 
kunnen. Geert: “De Cultuurboerderij heeft 
door Brouwerij Beerze zelfs een speci-
aalbiertje laten bottelen, onder de naam 
Veulpoepers’ Rooie Vlag.” Een knipoog 

wellicht naar Rooie Fik van Brouwerij de 
Roos uit hun geboortedorp Hilvarenbeek. 
En er zal ook wat te eten zijn, vooral lokale 
specialiteiten. Berdie: “Er zal nog meer al 
dan niet historische merchandise te koop 
zijn, zoals buttons en posters en natuurlijk 
het heel leesbare boek ‘Zout bier in Den 
Egelantier’, de biografie van de band, ge-
schreven door Zjef Naaijkens.” Die overi-
gens ook zorg draagt voor de omlijstende 
mechanische muziek waarin aandacht voor 
bands en artiesten die de RK Veulpoepers 
BV geïnspireerd hebben, zoals Jan de Wil-
de, Fungus, Bots en Jango Edwards. Jour-
nalist Ralf Bodelier, bekend van de Goed-
NieuwsKrant, interviewt op het podium de 
regisseur van de documentaire Frank van 
Osch, waarmee het avondvullende pro-
gramma compleet is.

De band telt op 25 september 2021 nog 
vier leden uit de oude bezetting van 1978, 
te weten Bram van Berkel (slagwerk), Lizet 
van Beek (zang), Harrie van Hoof (zang, 
gitaar) en Zjef Naaijkens (presentatie en 
zang). De overigen zijn gerenommeerde 
Brabantse muzikanten die al menig artiest 
begeleidden, zoals Gerard van Maasak-
kers, Pater Moeskroen, Metropoleorkest 
en Tip Jar. Ad Grooten en Harry Hendriks 
zijn virtuoos op mandoline en banjo, Her-
man van Haaren op de viool, Piet Maas op 
akoestische bas en Bart de Win op accor-
deon en toetsen. 

Het optreden zal een (niet helemaal) 
unplugged karakter hebben, zoals de 
Veulpoepers ooit begonnen zijn op het 
Vrijthof, als de hippies van Beek. En er 
komt zelfs een nieuw nummer voorbij, dat 
klinkt zoals het zou kunnen klinken als de 
Veulpoepers nu nog bestaan hadden en als 
ze dan carnavalskrakers gemaakt zouden 
hebben. We weten dat ze dat nooit gedaan 
hebben, maar of ze het ook nooit zouden 
doen? 25 september zal het blijken.

Datum: zaterdag 25 september. Aanvang: 
20.30 uur, terrein toegankelijk vanaf 19.30 
uur. Adres: Cultuurboerderij, Voldijnseweg 
8 in Westelbeers. Kaarten online: € 15,00; 
aan de kassa € 17,50. Online bestellen via: 

www.cultuurboerderij.nl

Optreden Veulpoepers 
bij Cultuurboerderij

WESTELBEERS - Op zondagmiddag 26 
september, om 14.30 uur, is er een jaar-
lijks familie-optreden met Bertus Bor-
gers.
 
We gaan het weer doen en kondigen het 
bruisende concert van Borgers Familie 
Band aan in het hartje van de Kempen. 
Iedereen is er weer aan toe na de ver-
schraalde coronatijd. Zin om er weer een 
ouderwets mooie middag van te maken. 
We zijn er klaar voor!

Het optreden voelt elk jaar weer aan als het 
spelen in de eigen achtertuin want de fa-
miliebanden met de Kempen, waar Bertus 
met zijn broers en zussen zijn opgegroeid, 
zijn nog steeds sterk. Iedereen heeft weer 
zin in een show met oude soul & blues van 
de zussen, de rocknummers van de broers 
en de sound van tegenwoordig van de 
jonge ‘stadse’ generatie. Want daar doen 
deze muzikale familie het voor. Met z’n al-
len, jong en oud, samenkomen om muziek 
te maken waar ze van houden.

Optreden van Borgers Familie Band 
bij de Cultuurboerderij
Zondag 26 september

VESSEM - Op woensdag 22 september, 
om 20.00 uur, is er een luisterbijeen-
komst in de Gouden Leeuw in Vessem 
met als thema ‘Romeo & Julia’.

Romeo & Julia is een oud verhaal, beroemd 
geworden door Shakespeare. Vele compo-
nisten zijn door dit verhaal geïnspireerd en 
hebben hun eigen Romeo & Julia gemaakt. 
Prokovjev deed dat door een ballet te com-
poneren. Berlioz en Gounod maakten een 
opera en Tsjaikofski een concertouverture.  

Zelfs The Westside Story van Leonard 
Bernstein is losjes gebaseerd op Romeo & 
Julia.

We beluisteren en bekijken fragmenten van 
ballet, opera, orkestmuziek en musical en 
vergelijken hoe verschillend het verhaal 
verklankt is. U bent van harte welkom. In 
verband met stoelplanning en coronavoor-
schriften is het handig om u even aan te 
melden. Dat kan via info@treskemuziek.nl 
of 06-54705154.

Luisterbijeenkomst ‘Romeo & Julia’ 
in de Gouden Leeuw
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Adres: Plaats: Tel: URL: Bedrijfsweg 4B |  5531 PT Bladel | +31 - 497 - 33 63 88 |  www.garagebedrijfdesleutel.nl

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766
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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 49.920 KM
Bouwjaar : 2019

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota Yaris 1.0 VVT- i Connect| Bluetooth| USB| Lane assist

Private lease 
voor slechts 

€ 300,-
per maand!*

PRIVATE LEASEPRIVATE LEASE AUTO VAN DE WEEK AUTO VAN DE WEEK

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

HAPERT - Voetbalver-
eniging Hapert, uitko-
mend in de derde klasse 
KNVB, is op zoek naar 
een verzorger(ster) die 
op wedstrijddagen en 
eventueel trainings-
avonden beschikbaar is 
om de spelers te behan-

delen bij blessures. 

Wij zoeken geen dokter (mag wel) maar 
iemand die sportmassages kan uitvoeren, 

bandages kan aanleggen en (voetbal)bles-
sures kan duiden en behandelen. Ben je 
daar in opgeleid of ben je bezig met een 
opleiding in die richting (sportmasseur, 
fysiotherapie o.i.d.) dan nodigen we je 
graag uit om contact met ons op te nemen. 

Er staat een vergoeding tegenover en 
tijden kunnen in overleg. 

Voor meer informatie en/of aanmelden: te-
lefoon 06-13369759 of e-mail: h.gerwen4@
upcmail.nl

Gezocht:
Verzorger(ster) voor 
selectie vv Hapert 1

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Wie wil ons 

volleybalclubke
komen versterken 
op vrijdagavond 

van 19.00-20.30 uur?

Wij spelen in 
de sporthal van Hapert. 

Kom vrijblijvend 
een avondje mee doen.

Informatie Mieke Boogaers 

06 - 24 25 35 69

Actiegroep Onderwijs Oostelbeers
Beste mensen uit Hoogeloon, Netersel, Casteren en Vessem,  

Onze school in Oostelbeers dreigt te gaan sluiten in 2022. Dan moeten ongeveer 
100 kinderen naar een andere basisschool en dat vinden wij niet lief, want er is nu 
nog geen goed alternatief. Wij willen gewoon een eigen school in ons dorp, net als 
bij jullie! Eén van de alternatieven is om een eigen school op te richten in ons dorp. 
Daarom wordt kindcentrum de Beuk opgericht; een moderne, openbare basisschool 
van groep 1 t/m 8. Natuurlijk zijn ook kinderen uit andere dorpen welkom.

Hier hebben we wel jullie hulp bij nodig. Om de school te kunnen starten hebben we 
namelijk 94 ouderverklaringen nodig van ouders van kinderen, die op 1 november van 
dit jaar, 2, 3 of 4 jaar oud zijn en in o.a. Hoogeloon, Netersel, Casteren en Vessem 
wonen. Natuurlijk komt een groot deel van de ouderverklaringen uit Oostelbeers, maar 
onvoldoende om aan deze eis te voldoen. Wij hopen daarom op steun van ouders uit 
omliggende dorpen. Met een ouderverklaring geef je bij de overheid (Duo) aan dat je 
het initiatief van kindcentrum de Beuk steunt. Deze digitale krabbel is geen inschrij-
ving, je zit nergens aan vast. Wil je meer weten of wil je de ouderverklaring onderteke-
nen? Kijk dan op www.kcdebeuk.nl of neem contact op via info@kcdebeuk.nl.

Heel erg bedankt namens de Oostelbeerse kinderen 
en Actiegroep Onderwijs Oostelbeers

REUSEL - Op zaterdag 2 oktober, om 
20.30 uur, hervat de Eindhovense band 
Tigre Blanco hun theatervoorstellingen 
Radio Blanco en staan ze in ’t Schouw in 
Reusel. Entree: € 18,00.

Net zoals de witte tijger een zeldzame ver-
schijning is in de natuur, wijkt het geluid van 
Tigre Blanco af van het muzikale landschap 
in de Lage Landen. Cajon, bas, gitaar en de 
mix van de jazzy vocalen van miss Kitty Kat 
met de rauwe stem van frontman Quintijn 
Lohman, zorgen voor een niet te categori-
seren mix van blues, rock en soul. Donker 
als de nacht en warm als smeulend vuur. 

Een oude buizen radio, van de fi rma Radio 
Bell uit de jaren ’30, lag jaren lang te ver-
stoff en in een oud theater en is door Tigre 
Blanco nieuw leven ingeblazen. Een nieuwe 
stekker en wat liefde, en de radio kwam na 
jarenlange stilte weer krakend tot leven. Het 
maakt niet uit aan welke knoppen je draait, 
steeds hoor je hetzelfde programma met die 
ene stem en hij wil maar een ding, je ziel!

Voor Tigre Blanco is het al te laat, ze zijn 
bezeten door de radio en zijn stem. Hij di-
rigeert de muziek, fl uistert de teksten in en 
stuurt ze op een zweterige roadtrip. In Ra-
dio Blanco het complete reisverslag. Met 
jullie als publiek op de stoel van de bijrijder.

Tigre Blanco is gypsy soul met een rauwe 
twist en doet denken aan de soundtrack 
van een fi lm van regisseur Quentin Taranti-
no (‘What’s in a name’). De brede sound is 
zowel geschikt voor een nachtclub in An-
dalusië, een juke-joint in Calexico, een fes-
tival, een theater in een middelgrote stad of 
een intiem huisconcert. De habitat van de 
tijger kent geen grenzen.

Tickets zijn te koop via: https://www.
tschouw.nl/Voorstelling.aspx?id=254

Tigre Blanco bestaat uit: Katrien van de 
Camp (zang), Hansz Deijnen (cajon en per-
cussie), Martijn Maas (bas), Quintijn Loh-
man (zang en gitaar) en Mathijs Bodt (gast 
gitarist).

Theatervoorstelling Radio Blanco van de 
Eindhovense band Tigre Blanco

Gymmen op vrijdagochtend
CASTEREN - Bij voldoende belangstelling start er in oktober een damesgym-
groep in Den Aord. Er wordt gegymd op vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur. 

Woon je in Hapert, Bladel, Netersel, Casteren, Hoogeloon of nog ergens anders 
en heb je belangstelling, meld je dan aan via e-mail toospetermaas@hotmail.com of  
marja_hol@hotmail.com. 

Hopelijk tot ziens.
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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

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

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

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

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

Voor het vijfde jaar op rij organiseren de 
fotografen van het Moment Design Col-
lectief dit jaar de Betekenisweek. Tus-
sen 25 september en 10 oktober krijgen 
50 mensen met een ingrijpende ziekte 
een gratis fotoshoot aangeboden. Zij 
kunnen voor even hun ziek-zijn vergeten 
en tenvolle genieten van het moment. 

Een ziekte maakt alles anders: je lijf, je toe-
komst, de manier waarop je naar de wereld 
kijkt. Als er in deze periode iets is om je aan 
vast te houden, dan zijn het wel de men-
sen die dicht bij je staan. Maar als alle aan-
dacht uitgaat naar de zieke én de ziekte, 
komt het er vaak niet van om deze mensen 
te vertellen hoeveel ze voor je betekenen. 
Een Moment Design fotoshoot is dan een 
uitgelezen moment. 

Herinneringen maken 
“We zetten de tijd heel even stil”, vertelt 
Diana van Diana Kors Fotografi e uit Reusel, 
één van de deelnemende fotografen. “Niet 
de ziekte staat centraal, maar de mensen. 
We halen mooie herinneringen op en ma-
ken ondertussen weer nieuwe. Er is ruimte 
voor elk gevoel, elke emotie. Het resultaat 
zijn mooie en tastbare herinneringen aan 
een innige vriendschap of liefdevolle rela-
tie. Onvergetelijk!”

Deelnemers kiezen zelf met wie ze op de 
foto gaan. Dat kan een partner zijn, een 
kind, vader, moeder, vriend of vriendin. Of 
misschien wel het hele gezin. Diana: ”Sa-
men sta je stil bij wat je voor elkaar bete-
kent. Als fotograaf help ik daarbij met ver-
rassende vragen en kleine opdrachten of 
spelletjes. Zo ontstaan spontaan hele fi jne, 
onvergetelijke en fotogenieke momenten. 
Van schaterlach tot tranen van geluk, heel 
ongedwongen.” 

Natuurlijke foto’s
Bij Moment Design draait het om spontane 
en ongeposeerde foto’s. Het liefst buiten, 
op een mooie of betekenisvolle locatie met 
natuurlijk licht. Met speciale vraagtechnie-
ken worden echte, oprechte momenten 
van verbinding gecreëerd. Geen ongemak-
kelijke houding of verplicht lachen naar de 
camera, maar juist alle aandacht voor el-
kaar en genieten van het moment.  

Brok in mijn keel
“Fotograferen voor de betekenisweek her-
innert mij eraan waarom ik Moment Design 
fotograaf ben geworden”, aldus Diana. 
“Het zijn zulke indrukwekkende verhalen 
die je hoort. In de fotoshoot leggen we het 
accent op de lichtpuntjes. Want hoe akelig 
een ziekte ook is, die zijn er altijd. Dat blijkt 
wel, want er wordt echt heel veel gelachen 
tijdens zo’n fotoshoot. Wat ik voor mijn ca-
mera zie gebeuren, toont hoe krachtig de 
liefde is. Ik krijg er zelf regelmatig een brok 
van in mijn keel. Maar als ik de reacties zie 
bij het presenteren van mijn foto’s, dan voel 
ik me zó bevoorrecht. Het zijn foto’s waar 
het leven en de liefde vanaf spat. Een gro-
ter cadeau kun je iemand niet geven.”

Wie voor een gratis fotoshoot in aanmerking 
wil komen, kan zich nog tot 18 september 
inschrijven via www.momentdesigncollec-
tief.nl/aanmelden-betekenisweek. Uit alle 
aanmeldingen worden 50 deelnemers ge-
loot. De fotoshoots vinden plaats in de week 
van 25 september tot en met 10 oktober. 

De actie is ook te volgen via facebook: 
www.facebook.com/momentdesigncollec-
tief. Meer informatie over de actie vind je op 

www.momentdesigncollectief.nl/
betekenisweek

Gratis fotoshoots voor ernstig zieken 
tijdens de Betekenisweek
Herinneringen maken en vastleggen met de Moment Design techniek

Jessica de Vroege Fotografi e

Ook na de strenge lockdown kunnen de 
lessen deels online gedaan worden. Dit 
is een hot topic, waar het merendeel van 
de scholen op dit moment mee worstelt 
hoe dit aan te pakken. Een combinatie 
van online en fysiek lesgeven zou een 
ideaal toekomstbeeld zijn en in dit ar-
tikel zal ik drie punten de revue laten 
passeren waarin blijkt dat deels online 
lesgeven voortgezet kan worden.

Ten eerste blijkt uit onderzoek dat het me-
rendeel van de studenten het als prettig 
heeft ervaren dat tijdens de lockdown meer 
gebruikt werd gemaakt van onlinepro-
gramma’s. Eén van de meest genoemde 
argumenten is dat de docent Nederlands 
bijvoorbeeld minder lang uitleg geeft en er 
op deze manier meer tijd overblijft voor het 
maken van de opdrachten. Tijd blijft ook 
over van het reizen, want een gemiddelde 
student reist ongeveer 2 uur per dag van 
en naar school. Tijd die ze in kunnen zetten 
voor het maken van het huiswerk tijdens de 
online lesdag.

Op de tweede plaats is het ook interessant 
voor de school zelf. De docent kan online 
lesgeven aan meerdere klassen tegelijk. 
Hetzij een college, hetzij een lesuur waar 
kort theorie wordt uitgelegd en daarna 
wordt gewerkt. Dit zijn kosten die bespaard 
kunnen worden binnen de organisatie en 
eventueel ingezet kunnen worden voor de 
verbetering van lesstof of de aanschaf van 
onlineprogramma’s. Echter dient er wel re-
kening mee gehouden te worden dat er ook 

een fysieke les is van dat vak, zodat de do-
cent zijn studenten kent. 

Mijn derde – en daarmee laatste – argu-
ment is het gemakkelijker roosteren wordt. 
Doordat elke klas één dag in de week thuis 
is, zijn er per dag minder lokalen nodig. Dit 
betekent minder tussenuren voor de stu-
denten, maar ook dat er tijdens een fysie-
ke les uiteengegaan kan worden in kleine 
groepjes naar andere lokalen. Die ruimte is 
er dan. En belangrijk voor onze studenten: 
minder lange lesdagen.

Samenvattend kan er per klas dus één dag 
online lesgegeven blijven worden. Hier-
door blijft er meer tijd over voor het maken 
van huiswerk en is vinden de studenten 
belangrijk. Daarnaast is het kosten bespa-
rend zijn voor de organisatie, waardoor 
geïnvesteerd kan worden in de verbetering 
van lesstof. Maar ook zijn er minder loka-
len nodig met als gevolg dat het rooste-
ren makkelijker gaat, de studenten minder 
lange dagen hebben en er tijdens een les 
uitgeweken kan worden naar leegstaande 
lokalen. 

Ik kan dus niet anders dan concluderen dat 
één dag online onderwijs van grote meer-
waarde is voor zowel studenten als docen-
ten. 

Marieke Smolders

Docent Nederlands, 
Summa College Eindhoven

Online lessen kunnen door 
blijven gaan, ook na de lockdown
Geschreven opiniestuk door Marieke Smolders

KEMPENLAND



1817 september 2021

Heemkunde Bladel

Op de foto van deze keer is overduidelijk een 
monument te zien. U kent het vast wel. U bent er 
geheid al wel eens langs gefi etst en we menen 
zelfs wel te mogen aannemen dat u toen even bent 
afgestapt om stil te staan bij hetgeen hier wordt 
herdacht. U hebt vast wel even de tijd genomen 
om de namen te lezen op de gedenkplaat. De 
vraag van deze keer moet dan ook een makkie zijn 
voor u: wat voor monument is dit en wie zijn de mensen die hier worden herdacht?

U kunt uw antwoorden zoals altijd mailen naar heemkundebladel@gmail.com. 
Doe mee en maak kans op een leuke prijs. We rekenen op u!

Succes! 

www.heemkundebladel.nl

De heren op de foto van de 
vorige keer stonden op de toen 
splinternieuwe rioolwaterzui-
vering aan de Castersedijk in 
Hapert. Vergeleken met die van 
nu was de installatie nog maar 
een kleintje. Ze bestond uit niet 
meer dan een “grof rooster, 
een zandvanger, een voorbe-
zinktank met een slibgisting-
tank, een oxidatiebed en een 
nabezinktank”.   Zeven jaar 
later, in het jaar dat we ver-
loren van Duitsland, kwamen 
daar nog een “oxidatiesloot 
(type carrousel)” en twee extra 
nabezinktanks bij, zodat ook 
Vessem, Hoogeloon, Neter-
sel, Casteren, Hooge en Lage 
Mierde, Reusel en Hulsel kon-
den worden aangesloten.

In 2001 is de waterzuivering gerenoveerd. Alle in 1967 gebouwde onderdelen zijn 
toen weer afgebroken. De tank waar de heren in staan te turen, is dus al lang weer 
geschiedenis. Modern is zo modern niet, of de tijd achterhaalt haar wel. En snel 
ook soms.

De stank van toen is ook geschiedenis. In 1988, toen we wél wonnen van de Duit-
sers, werd de zandvanger overkapt, “om de stank binnen de poorten te houden”.
Sinds de renovatie maakt de water-
zuivering deel uit van het Waterpark 
Groote Beerze. Rond de eigenlijke 
zuivering is een functioneel en te-
gelijk recreatief park aangelegd 
met rietvelden en een moerasbos, 
waarin het gezuiverde water weer 
“levend” gemaakt wordt, alvorens 
het de Beerze instroomt. Schoon 
water is immers nog geen levend 
water. “Bron van levend makend 
water”, heette het vroeger op de 
doopvont in de Hapertse kerk. 
Het waterschap doet het op 
de wijze van de natuur, zonder 
sacrament of wonder.

U kunt er fi jn wandelen en des-
gewenst wordt u er rondgeleid, 
zoals ooit de heren van toen.

Winnaar is geworden 

Marijn van den Heuvel 
uit Hapert

zuivering deel uit van het Waterpark 
Groote Beerze. Rond de eigenlijke 
zuivering is een functioneel en te-
gelijk recreatief park aangelegd 
met rietvelden en een moerasbos, 

De heren op de foto van de 
vorige keer stonden op de toen 
splinternieuwe rioolwaterzui-
vering aan de Castersedijk in 
Hapert. Vergeleken met die van 

een kleintje. Ze bestond uit niet 

een zandvanger, een voorbe-

REUSEL - Eind vorig jaar verscheen het 
boek ‘Het laatste licht’ van kunstenaar 
Jan Vosters uit Reusel. Het boek is een 
uitgave van Van Spijk Art Books. De 
tekst is geschreven door Rob Smolders, 
kunstcriticus en voormalig directeur van 
Museum De Wieger in Deurne.

Door de coronamaatregelen kon een pre-
sentatie ervan helaas niet doorgaan. Nu is 
er de gelegenheid een groot aantal schilde-
rijen uit het boek te bezichtigen tijdens een 
expositie in de Karel 1 fabriek, Turnhout-
seweg 22 in Reusel, waar ook het boek te 
verkrijgen is.

In het boek ‘Het laatste licht’ zijn meer 
dan 65 werken opgenomen, voornamelijk 
landschappen en zelfportretten. Het land-
schap is een thema dat doorheen zijn hele 
schildersleven een belangrijke plaats heeft 

ingenomen. Hoewel de waarneming naar 
de natuur voor hem altijd een bron van in-
spiratie blijft heeft er in de loop der jaren 
een verschuiving plaats gevonden van een 
meer realistische benadering van het land-
schap naar een landschap van de geest. 
Het zelfportret is, met uitzonderingen van 
vroegere datum, pas veel later opnieuw zijn 
werk binnengedrongen. Vanzelfsprekend 
speelt ook in het zelfportret de observatie 
een belangrijke rol, niet voor niets wordt 
er in de spiegel gekeken. Maar behalve 
als spiegelbeeld van de schilder moet het 
beeld ook gezien worden als een schilderij 
op zich.

De expositie loopt vanaf nu tot en met 3 
oktober. Openingstijden: vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Op 
andere dagen na telefonische afspraak: 
0497-642516.

Expositie en boek van kunstenaar Jan Vosters

JONG & OUD

EERSEL - Van 17 september tot en met 
17 oktober is er een expositie in de Tin-
teltuin, die alle dagen van de week te 
bezoeken is van 13.00 tot 17.00 uur. De 
theeschenkerij is dan ook open voor 
koffi  e/thee of een ander drankje en ge-
bak. Er worden geen lunches en high-
tea’s meer geserveerd. 

De huurders van de afgelopen drie sei-
zoenen zijn er mee gestopt en beginnen 
elders een nieuwe zaak. De Tinteltuin is 
weer echt de moeite waard. Vrijwilligers 
hebben hun best gedaan en er staan nog 
heel veel planten in bloei en er zijn verras-
sende doorkijkjes in de tuin. Bovendien is 
de pluktuin nog open.

Er is werk te zien van diverse kunstenaars, 
zoals Cor van de Bemd uit Eersel, Koos 
Linnemans uit Hoogeloon, Jeanne Adri-
aans uit Eersel, Christien van Koningsveld 
uit Velsen, Annelies van den Heuvel uit Ber-
geijk en Els Hellings uit Bladel. In de Tintel-
tuin staan verscholen tussen bloemen en 
planten originele beelden, zowel keramiek 
als beeldhouwwerk. Langs slingerpaadjes 
tussen bessenstruiken, vijgenbomen en 
kiwibessen hangen schilderijen met ge-
dichten en foto’s geprint op zeildoek. 

Op het bankje bij de paw-paw-bomen ligt 
een bijzonder beeld. Binnen in de serre 
hangen schilderijen en tekeningen en staat 
kleiner keramisch werk van de jonge kun-
stenares Shannon uit Zaltbommel. Een 
deel van het tentoongestelde werk is te 
koop.

De Tinteltuin ligt op de hoek van Hoog-
straat 5 en de Houtwal in Eersel. De ingang 
is aan de Houtwal. Voor meer informatie: 

Tel. 06-12475795
www.de-tinteltuin.nl

Herfst-expositie van diverse 
kunstenaars in de Tinteltuin
Van 17 september tot en met 17 oktober
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Informatieavond
Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert 
uit op woensdag 22 september, 19.30 uur in gemeenschapshuis Den Tref te Hapert

De agenda is als volgt:
1. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 13 juli 2021
Het verslag is te raadplegen op de website van het GBOH; www.GBOH.nl
2. Presentatie door de Gemeente Bladel van het initiatief ‘Blauwgroen Bladel’
De gemeente Bladel heeft op een heel innovatieve wijze ruimte gegeven voor een 
nieuw initiatief: Blauwgroen Bladel. In deze setting, met een werkgroep en website, 
kunnen initiatieven van inwoners, ondernemers en onderwijs ruimte krijgen om samen 
te werken aan een gezonde omgeving. 
3. Presentatie van de plannen Cartierheide door wethouder Wim van der Linden 
Nieuwe verbrede fi etspaden, gedeeltelijk over een nieuw traject, en een uitkijktoren. 
Hoe komt dat er uit te zien en wanneer wordt het gerealiseerd? 
4. Toelichting op het gemeentelijk bomenbeleid
Wanneer en hoe wordt er gesnoeid? Wanneer wordt er gekapt en wanneer is daar een 
vergunning voor nodig? Wanneer is er sprake van een herplantplicht? Welke bomen 
worden door de gemeente wel en welke niet gepland en met welke redenen? Dhr. Jos 
Mijs van de gemeente Bladel komt u daarover informeren.
5. Voortgang herinrichting Oude Provincialeweg en de N284
Is er al meer duidelijk hoe dit eruit komt te zien en hoe ziet de planning er uit? Wethou-
der Wim van der Linden komt u hierover bijpraten.
6. Toelichting door het college van B&W op de actuele ontwikkelingen:
•  Voortgang van het vervolg op de vastgestelde Stedenbouwkundige visie voor 

Hapert; stand van zaken van de herontwikkeling op de vrijkomende locaties van Den 
Tref en het Palet en het nieuwbouwplan Kerkstraat 18-24,

•  Voortgang nieuwbouw ontwikkelingen in Hapert waaronder het inbreidingsplan 
achter De Wijer 48-50,

•  Voortgang realisatie MFA-Hapert; de stand van zaken van de bouw, de nieuwe naam 
en toelichting op het logo en de bedoeling van de ingestelde programmaraad,

• Ontwikkelingen Kempisch Bedrijven Park.

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

 Bestuur GBOH

Najaar 2021Najaar 2021

Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

Wij winkelen volgens de RIVM-normen.Dit project is mogelijk gemaakt door

Special over duurzaamheid
Duurzaam wonen en leven. Het is een thema wat steeds belangrijker 
wordt. Samen moeten we op weg naar een gezondere wereld voor ons 
en onze kinderen.

In week 40, de uitgave van 8 oktober, besteden we hier extra aandacht
aan. Lees onder meer hoe je met een app voedselverspilling tegen kunt 
gaan, welk afval in welke bak thuis hoort of neem een kijkje in het leven 
van een veganist. 

Zeker met de Dag van de Duurzaamheid op 8 oktober is dit het ideale 
moment om uw bedrijf te profi leren. Van isolatie tot duurzame mode, 
van groen transport tot verlichting. Wij bieden u de mogelijkheid om op 
maat te adverteren. Voor meer informatie over de mogelijkheden of om 
alvast ruimte te reserveren, kunt u bellen naar Jos Beerens (06-14533879) 
of Rob Luijten (0497-844588). 

De deadline voor deze uitgave 
is woensdag 29 september.

We kijken uit naar uw reactie! Bewaar-

nummer

REUSEL - Wij van volleybalvereniging 
VC Pegasus zijn zeer blij dat we sinds 
enige tijd weer binnen mogen sporten 
en wij verheugen er ons dan ook op dat 
dit weekend de nieuwe volleybalcompe-
titie weer van start gaat.

Doordat we lange tijd helemaal niet of 
slechts gedeeltelijk buiten hebben mogen 
trainen is dat voor sommige van onze le-
den helaas een reden geweest om te stop-
pen met volleyballen. 

Het is voor VC Pegasus dan ook een hele 
puzzel geweest om de nieuwe teamindelin-
gen rond te krijgen, maar dit weekend staan 
we weer met verschillende teams klaar om 
vol goede moed aan de competitie te be-
ginnen. VC Pegasus is dan ook in de vol-
le breedte van de vereniging op zoek naar 
nieuwe, enthousiaste, sportieve leden.

Bij de volleybalspeeltuin zijn we op zoek 
naar kinderen van 4 t/m 5 jaar, om die spe-
lenderwijs met de volleybalsport kennis te 
laten maken. Bij de Mini’s zijn we op zoek 

naar kinderen van 6 t/m 11 jaar. Hier wordt 
onder begeleiding van onze trainers met 
het nodige spelplezier de basis gelegd 
voor het volleybalspel en worden er ook 
regelmatig wedstrijdjes en toernooien ge-
organiseerd.

Bij de A, B en C jeugd van 11 t/m 18 jaar 
zijn we op zoek naar zowel jongens als 
meisjes die op de zaterdagen actief aan 
de volleybalcompetitie willen deelnemen.
Bij de senioren zijn op alle fronten en alle 
niveaus versterkingen welkom en kun je 
er voor kiezen of je op zaterdag Nevobo 
competitie wil spelen of op doordeweekse 
avonden aan een recreantencompetitie wil 
deelnemen.

Buiten het volleybal worden er nog ver-
schillende andere activiteiten georgani-
seerd, zoals een jeugdkamp, bootcamps, 
feestavonden enz.

Heb je interesse gekregen in deze fantas-
tische balsport bij een competitief, recrea-
tief en vooral gezellige vereniging, schroom 
dan niet en kom gezellig een paar keer gra-
tis meetrainen. We hopen je binnenkort te 
ontmoeten.

Volg ons op Facebook VC Pegasus of kijk 
voor meer info op: 

www.vcpegasus.nl

VC Pegasus op zoek 
naar nieuwe leden!
Leden in alle leeftijden
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Kan uw buurt wel wat pit 
gebruiken?
Kern met Pit laat buurtprojecten groeien en bloeien. 
Van moestuinen en dorpsfeesten, tot wijkpleinen en 
theatervoorstellingen; Kern met Pit ondersteunt 
mensen met dromen voor hun buurt met gratis 
kennis, advies en een groot netwerk. Is het idee 
binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de 
buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én 
maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 
3000 euro. De inschrijving voor Kern met Pit 2022 is 
nu geopend!

Sinds de start van Kern met Pit, 44 jaar geleden, zijn 
al ruim 5000 lokale buurtprojecten gestart, 
opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Door 
deel te nemen kunnen bewonersgroepen de kennis 
en het landelijke netwerk inzetten van KNHM 
foundation. Ze krijgen gratis ‘gereedschap’ om aan 
de slag te gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, 
interessante workshops, de mogelijkheid om uw 
(online) netwerk uit te breiden of de expertise van 
ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak voor een 
enorme boost: door mee te doen met Kern met Pit is 
er iemand die kan adviseren bij een plan van aanpak 
of een bouwtekening kan maken. Kern met Pit 
stimuleert de betrokkenheid van burgers door ze te 
voorzien van informatie, praktische workshops en de 
begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen 
dromen steeds meer vorm en is realisatie binnen één 
jaar mogelijk.

Kern met Pit Noord-Brabant
Door het hele land worden vele mooie projecten 
opgestart die een boost geven aan de leefomgeving. 
Zoals de Ecologische Samentuin Vrijhoeve in Sprang-
Capelle. Het project is er voor jong en oud en is een 
echte Samentuin. Openbaar toegankelijk en voor 
ieder wat wils met kruiden, groenten, fruit, insecten, 
bijen en veel bloemen en struiken. Een prachtig 
initiatief! Niet voor niks de trofeewinnaar van Kern 
met Pit Noord-Brabant 2020.

Meedoen
Heeft u ook een goed idee? Kan uw buurt wel wat 
pit gebruiken? Dan is het tijd voor actie! Schrijf u in 
voor Kern met Pit 2022. Het aanmelden van 
projecten kan tot en met 31 oktober via 
www.kernmetpit.nl. De verwachting is dat meer dan 
200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers 
zijn verspreid over heel Nederland. Van dorp tot stad, 
van krimpgemeente tot de Randstad: Kern met Pit is 
er voor iedereen met een goed idee voor zijn buurt.

Schrijf u nu in voor Kern met Pit 2022!

Start actualisatie adressen gemeentemagazine
De uitgever van het gemeentemagazine, Akse Media, 
start deze week met het actualiseren van de adressen 
voor het aankomende gemeentemagazine. 

De adressen met een 
e-mailadres krijgen 
een e-mail ter 
controle van de 
gegevens. Deze is bij 
iedereen voorzien 
van een unieke, 
persoonlijke code, 
zodat u de gegevens 
zelf kunt controleren 
en indien nodig 
aanpassen. De 

overige adressen worden door Akse Media telefonisch 
benaderd.

Wilt u het adres van uw organisatie of vereniging ook 
in het adressengedeelte van het gemeentemagazine 
laten zetten? Dan moet u uw organisatie of 
vereniging zelf aanmelden. Dit kan op de volgende 
manieren:
•  per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. 

Gemeentemagazine Bladel);
•  schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentemagazine 

Bladel) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

U kunt wijzigingen of aanmeldingen doorgeven tot 
uiterlijk 22 oktober 2021.
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gemeenteraads-
verkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn het weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit lijkt nog ver weg, 
maar de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle 
gang. Wilt u zich verkiesbaar stellen en zo 
meebeslissen over wat er in de gemeente Bladel 
gebeurt? Dan moet u lid zijn van een bestaande 
partij of uw nieuwe partij aanmelden. Dit geldt 
voor zowel nieuwe partijen als voor partijen die 
momenteel al in de raad zitten en opnieuw mee 
willen doen. 

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

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

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

Verkozen! En nu?
Gemeenteraadslid zijn is een mooie, maar ook 
zware taak die niet onderschat moet worden. Per 
week bent u er gemiddeld 20 uur mee bezig. Ook 
wordt er van u verwacht dat u op bepaalde 
avonden aanwezig bent, bijvoorbeeld tijdens de 
gemeenteraadsvergaderingen. Dit is iets waar u 
rekening mee moet houden voordat u zich 
aanmeldt als kandidaat.

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

The Lab of Life: meer motivatie, 
energie en minder stress!
Je gaat naar school, hebt huiswerk, wilt met je vrienden 
afspreken, hebt een bijbaan of zit op een (sport)club. 
En dan wil je waarschijnlijk ook nog wat slapen. Niet 
gek dat jij weleens denkt: #hoedan?! Ook in de 
gemeente Bladel kunnen jongeren daarom nu terecht 
voor The Lab of Life training.

Waarom The Lab of Life?
The Lab of Life methodiek is ontworpen door 
gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Het helpt je meer energie en motivatie te 
creëren voor de dingen die jij belangrijk vindt in het 
leven. Vanuit intrinsieke motivatie leer je om je niet 
alleen voor te nemen om een doel te bereiken, maar je 
gedrag daadwerkelijk te veranderen. Zo krijg je meer 
energie voor dagelijkse activiteiten, zit je lekkerder in je 
vel én verbeteren je school- en studieprestaties. Kortom: 
je bent klaar voor de toekomst!

Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat uit vijf sessies van twee uur. De 
doorlooptijd is acht weken. Onder begeleiding van een 
gecertificeerd trainer krijg je opdrachten in een 
persoonlijk werkboekje. Er worden in het schooljaar 

2021-2022 drie trainingen aangeboden op het 
Rythovius College en het Pius X College. Zit je op een 
andere school? Ook dan ben je van harte welkom! 

Meld je aan!
Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot en 
met 18 jaar. In oktober start de eerstvolgende training. 
Deelname aan trainingen wordt vergoed door de 
gemeente. Let op; vol = vol! Meld je aan via 
info@suzannevangompel.nl. 

Subsidie voor waardering vrijwilligers 

De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor 
waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde 
organisaties ingesteld. 

Wat houdt de regeling in
Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen 
jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen, 
net zoals voorgaande jaren, in 2021 in aanmerking 
komen voor een éénmalige subsidie. Onder een 
vrijwilligersorganisatie wordt verstaan een organisatie 
zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en 
waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers 
zijn. De subsidie is bedoeld om die vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen 
zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan individueel 
(bijvoorbeeld een kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld 
met een etentje). 

De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als 
doel kwetsbare inwoners van Bladel te ondersteunen. 
Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen 
die (volgens de mo) als kwetsbaar worden beschouwd: 
mensen met een lichamelijke beperking, chronisch 
psychische problemen, een verstandelijke beperking, 
psychosociale (inclusief materiële) problemen, opvoed- 
en opgroeiproblemen of een meervoudige problematiek 
(verslaafden).
Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden 
voor anderen dan de eigen leden/vrijwilligers 
georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet statutair 
gevestigd zijn in de gemeente Bladel. 

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers en is maximaal € 750,00 per organisatie:
• tot 10 vrijwilligers:     € 250,-
• 10 tot 50 vrijwilligers     € 500,-
• 50 vrijwilligers of meer    € 750,-

Aanvragen
Via de website 
www.bladel.nl/subsidie-voor-waardering-vrijwilligers 
kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier 
kunt u ingevuld mailen naar
y.prummel@bladel.nl. U kunt ook onderstaand formulier 
gebruiken en opsturen naar de gemeente Bladel, ten 
aanzien van mevrouw Y. Prummel, Postbus 11, 5530 AA 
Bladel. De aanvraag moet vóór 1 november 2021 
worden ingediend.

Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de 
subsidieaanvraag met een aanvraagformulier in te 
dienen

.....................................................................................

Aanvraagformulier

Naam organisatie: .........................................................

Organisatie is gevestigd in: ............................................

Contactpersoon: ...........................................................

Telefoonnummer contactpersoon: .................................

E-mail contactpersoon: .................................................

Bank-/gironummer organisatie 
en tenaamstelling daarvan: ...........................................

Doelstelling van de organisatie: .....................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Aantal vrijwilligers actief in de organisatie: ....................
Onder vrijwilliger wordt verstaan degene die diensten
verricht voor een organisatie zonder daarvoor op 
enigerlei wijze een vergoeding te ontvangen, anders 
dan een eventuele onkostenvergoeding.

Waarderingsactiviteit in 2021: .......................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Welke activiteit heeft u gedaan of gaat u doen om uw 
vrijwilligers te waarderen? En wanneer wordt deze 
activiteit uitgevoerd? Een begroting/afrekening is niet 
nodig, omdat de subsidie een vast bedrag is.

.....................................................................................

✄ ✄

✄ ✄
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 31 augustus 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Terrasvergoeding horecaondernemers
De helft van de normale terrasvergoeding wordt bij de 
horecaondernemers in rekening gebracht voor het jaar 
2021.

Overdrachtsdossier nafase coronacrisis
Voor kennisgeving aangenomen.

Taakdifferentiatie brandweer
De raad wordt geïnformeerd.

Algemene machtiging bestuurlijke procedures
De algemene machtiging wordt ondertekend. De 

algemene machtiging van 6 augustus 2019 wordt 
ingetrokken.

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen 
een geweigerde omgevingsvergunning te Hapert
Ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het besluit wordt 
in stand gelaten.

Financiële bijdrage voor centrummanager Hapert
Een bijdrage van € 3500,- (exclusief BTW) per jaar 
wordt toegekend aan MKB Hapert voor een periode 
van 2 jaar voor de aanstelling van een centrummanager 
voor Hapert

Verhuur door Kempenkind aan Nummereen voor 
kinderopvang binnen KC Florent
Toestemming verleend aan Kempenkind voor de 

verhuur van gebouwdelen binnen KC Florent aan 
Nummereen ten behoeve van kinderopvang. Ingestemd 
met de ondertekening van de 
vaststellingsovereenkomst.

De wet inburgering 2021
Ingestemd met de oplegnotitie ‘20210825 Kleine 
aanpassingen GR en Verordening” en de bijlage 
“20210825 Bijlage overzicht kleine aanpassingen GR 
en verordening”. 

Tarieven legesverordening 2022
Ingestemd met herberekende leges en de daaruit 
voortgekomen tarieven per legesproducten voor 2022. 
De extra legesopbrengsten worden opgenomen in het 
meerjarenprogramma behorende bij de 
ontwerpbegroting 2022. 

Dataverzameling Koopstromenonderzoek 2021 in september van start!
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar 
het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, 
is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen 
winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten 
en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor 
aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een 
compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te 
doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van 
groot belang. 

Begin september start in Noord-Brabant, de Randstad en 
een deel van Flevoland (Almere en Lelystad) en een deel 
van Gelderland (regio Rivierenland) daarom een 
grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld 
waar inwoners boodschappen doen, winkelen en 
doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn 
over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie 
brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van 
winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten 
en provincies bij het versterken en verbeteren van 
winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de 
Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, 
Zuid-Holland, Gelderland en de gemeenten Almere en 
Lelystad. Ook de gemeente Bladel neemt deel aan het 
onderzoek, dat wordt uitgevoerd door 
onderzoeksbureau I&O Research. 

Deelnemers gezocht
Begin september start het veldwerk. In deze periode 
worden ook inwoners uit Bladel uitgenodigd voor 
deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de 
provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. 
De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. 
Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. 
Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen 
meedoen kunnen de vragenlijst invullen via 
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 
100 Horeca Cadeaukaarten van € 25,- verloot. 

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in 
overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving 
(AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld 
aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor 
het Koopstromenonderzoek 2021. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de 
website www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een 
kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan 
naar info@kso2021.nl. 

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.

Hogere grenswaarde wet 
geluidhinder verleend

Bladel
•     Hoek Helleneind - Kamille, ontheffing hogere 

grenswaarde wet geluidhinder, datum besluit: 
06-09-2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•     Wilhelminalaan 100, plaatsen van een 

overkapping;
•     Arthur van Schendellaan en Annie M.G. 

Schmidtlaan, kappen van acht bomen;
•     Mastbos ongenummerd (naast nr. 46), afwijken 

van het bestemmingsplan voor het bouwen van 
een bedrijfspand met bedrijfswoning en het 
aanleggen van een inrit.

Hapert
•     De Voort 7, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•     Molenstraat 12, uitbreiden en verbouwen van een 

berging;
•     Nieuwstraat 12A, aanleggen van een inrit.

Hoogeloon
•     De Hoef 5, plaatsen van een dakkapel (voorzijde 

woning);
•     Hoofdstraat 65A, wijzigen van een kapsalon naar 

een woning met beroep aan huis.

Overige locaties
•     Hoogeloon en Bladel, kappen van 7 bomen.

Verleende omgevingsvergunning
Hapert
•     Molenstraat 5, realiseren van 2 parkeerplaatsen op 

eigen terrein, datum besluit: 06-09-2021.

Hoogeloon
•     Achter Hoofdstraat 8, kappen van meerdere 

bomen, datum besluit: 06-09-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•     Hoefblad 24, plaatsen van een nieuwe 

woonwagen, datum besluit: 06-09-2021.

Opleggen 
maatwerkvoorschriften verleend
Bladel
•     Egyptischedijk 11, starten met buitenschieten bij 

Handboogvereniging ONA op Sportpark De 
Smagtenbocht, datum besluit: 06-09-2021.

Vergunning apv/bijzondere 
wetten

Bladel
•     Winterkoninkje 2, tijdelijk in gebruik nemen van 

een voetpad in verband met het bouwen van een 
woning, datum besluit: 07-09-2021.

Ontwerp jaarprogramma 
Welzijn, Maatschappelijke 
ondersteuning en Zorg 2022

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat het ontwerp jaarprogramma Welzijn, 
Maatschappelijke ondersteuning en Zorg is vastgesteld. 
Dit ontwerp bevat de voornemens voor de subsidiëring 
van activiteiten op het gebied van welzijn, 
maatschappelijke ondersteuning en zorg in 2022.

Het ontwerp ligt van 18 september tot 28 oktober 
2021 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.
Ook is het ontwerp te vinden op de website van de 
gemeente Bladel: www.bladel.nl. 

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde 
termijn zienswijzen (inspraakreacties) naar voren 
brengen. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 11, 
5530 AA Bladel). Voor het kenbaar maken van een 
mondelinge zienswijze of informatie over dit 
jaarprogramma kunt u contact opnemen met de 
afdeling Ontwikkeling (tel. 0497- 361636).
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Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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)
8. Onderhoudswerkzaamheden, Dorpsstraat  Casteren week 38-2021 t/m week 46-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)

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

The Lab of Life: meer motivatie, 
energie en minder stress!

Je gaat naar school, hebt huiswerk, wilt 
met je vrienden afspreken, hebt een bij-
baan of zit op een (sport)club. En dan 
wil je waarschijnlijk ook nog wat slapen. 
Niet gek dat jij weleens denkt: #hoe-
dan?! Samen met gemeenten Bergeijk, 
Bladel en Eersel bieden we daarom The 
Lab of Life training aan voor jongeren.

Waarom The Lab of Life?
The Lab of Life methodiek is ontworpen 
door gedragswetenschappers van de Rad-
boud Universiteit Nijmegen. Het helpt je 
meer energie en motivatie te creëren voor 
de dingen die jij belangrijk vindt in het leven. 
Vanuit intrinsieke motivatie leer je om je niet 
alleen voor te nemen om een doel te berei-

ken, maar je gedrag daadwerkelijk te veran-
deren. Zo krijg je meer energie voor dage-
lijkse activiteiten, zit je lekkerder in je vel én 
verbeteren je school- en studieprestaties. 
Kortom: je bent klaar voor de toekomst!

Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat uit vijf sessies van twee 
uur. De doorlooptijd is acht weken. Onder 
begeleiding van een gecertificeerd trainer 
krijg je opdrachten in een persoonlijk werk-
boekje. Er worden in het schooljaar 2021-
2022 drie trainingen aangeboden op het 
Rythovius College en het Pius X-College. 
Zit je op een andere school? Ook dan ben 
je van harte welkom! 

Meld je aan!
Inschrijven is mogelijk voor alle jonge-
ren van 12 tot en met 18 jaar uit de vier  
gemeenten. In oktober start de eerstvol-
gende training. Deelname aan trainin-
gen wordt vergoed door de gemeente. 
Let op; vol = vol! Meld je aan via e-mail 
info@suzannevangompel.nl.

MIDDELBEERS - Gedurende het week-
end van 25 en 26 september  wordt een 
er muziekbeurs gehouden in het Oude 
Kerkje. Er is weer een geweldig aanbod 
van tweedehands lp’s, singles, dvd’s en 
cd’s te koop. 

Het Oude Kerkje is op deze  dagen  open 
van 10.00 tot 14.00 uur. Toegang is gratis.

Het adres is Willibrordstraat 25 in 
Middelbeers. Meer info is te vinden 
op de website. Ook vindt u ons op  
Facebook: www.facebook.com/oudekerkje 

www.oudekerkje.nl

Platenverkoop  in het Oude Kerkje

De gehele weg de Kleine Hoeven tot 
aan de Hallenstraat in Bladel wordt ver-
nieuwd. Begin september is gestart met 
de voorbereidingen, zoals het rooien 
van bomen en het verleggen van kabels 
en leidingen.

Bereikbaarheid de Sleutel, 
Kleine Hoeven en de Strook
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Tij-
dens de werkzaamheden blijven wegdelen 
zoveel mogelijk open. 

Voor bedrijven aan de Kleine Hoeven rea-
liseren we een tijdelijke inrit vanaf de Hof-
stede. Het is noodzakelijk om de verbin-

ding tussen Reusel en bedrijventerrein de 
Sleutel soms tijdelijk af te sluiten. 

Omleidingsroute 
Op 15 september is Huijbregts gestart met 
de werkzaamheden in fase 1. Er geldt dan 
een omleidingsroute. Dat betekent dat een 
deel van de Hamelendijk wordt afgesloten 
en de verbinding tussen de Sleutel en Reu-
sel via een omleiding open blijft. Zo kan 
ook het landbouwverkeer de aanliggende 
percelen bereiken. 

De omleidingen tijdens fases 2 en 3 vin-
den plaats vanaf december 2021. Hierover 
volgt een update.

Neem contact op met Patrick van der 
Heijden (team Ruimtelijk Beheer) via 088-
4970154 of kijk voor meer informatie op 

www.reuseldemierden.nl/
wegwerkzaamheden

Werkzaamheden Kleine Hoeven
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

CITROEN C1, 3 DRS, PS GRIJS 2007 1950,00
CITROEN BERLINGO 2.0 HDI BLAUW 2002 2350,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MAZDA 3 1.6I, 5 DRS, AIRCO, 65000KM GRIJS 2005 POA
MG CABRIOLET 1.8I BLAUW 2005 6950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1300,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2011 POA   
SEAT  AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1750,00
SUZUKI  SWIFT 1.3I, 3 DRS, AC, PS GRIJS 2005 3750,00
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS, AUTOMAAT GRIJS 2003 POA
TOYOTA COROLLA 1.6, VERSO GRIJS 2002 POA             
TOYOTA COROLLA, VERSO VAN, 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Jouw huis, jouw stijl!

Een vloer is een belangrijke factor 
voor de uitstraling van een ruimte. 
Geef jouw huis een nieuwe stijl!

#vloeren

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Nieuwe stijl in huis?
Neem contact op

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

OP ZOEK NAAR GEZELLIG LICHT VOOR DE LANGERE AVONDEN DIE GAAN KOMEN?

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674

www.vandenbergelektro.com

Wij leveren led-lichtbronnen in veel veschillende lichtsterktes en -vormen.
Bij ons heeft u altijd de mogelijkheid om u lichtbron thuis uit te proberen!!

In opdracht van 
de gemeen-
te Eersel en 
in samenwer-
king met wo-
ningst icht ing 
De Zaligheden 

gaat Reuvers Bouw en Ontwikkeling 58 
woningen realiseren in Duizel-Noord. 

“Een prachtig resultaat waar we als ge-
meente trots op zijn”, aldus wethouder Kox. 
Niet alleen worden de woningen volledig 
duurzaam gebouwd, er komen straks ook 
woningen voor iedere portemonnee. In het 
plan is rekening gehouden met maar liefst 
40% sociale woningbouw. Woningstich-
ting De Zaligheden gaat er 14 huurwonin-
gen realiseren. Daarnaast komen er zowel 
vrijstaande woningen, tweekappers als 
rijwoningen. Een aantal woningen worden 
levensloopbestendig gerealiseerd. Een 
mooie mix aan woningen die als alles vol-
gens plan verloopt, in de eerste maanden 
van 2022 in de verkoop gaan.

Nul-op-de-Meter
Alle woningen inclusief de sociale woning-
bouw wordt Nul-op-de-Meter gerealiseerd 
en hebben dus geen CO²-uitstoot en geen 

energierekening. Wethouder Kox: “Een 
uniek resultaat dat goed is voor bewoners 
en het klimaat.” Alle bijgebouwen en gara-
ges krijgen bovendien een sedum dak. Deze 
vetplantjes zorgen niet alleen voor een goe-
de isolatie, ze houden ook goed water vast 
en zorgen voor een goede biodiversiteit. 

Hiermee leveren deze gebouwen dus me-
teen een bijdrage aan de gevolgen van de 
klimaatveranderingen. Reuvers maakt ui-
teraard gebruik van duurzame materialen, 
maar ze hebben ook oog voor duurzame 
circulaire bouwmethodes. Al met al een 
plan om trots op te zijn. 

Begin 2022 in de verkoop
Op dit moment is het nog niet mogelijk 
om in te schrijven voor de woningen. Nu 
de afspraken concreet zijn, kan er gestart 
worden met de voorbereidingen van het 
bouwrijp maken en de verkoop van de wo-
ningen. De verwachting is dat de eerste 
woningen in het eerste kwartaal van 2022 
in de verkoop gaan. Zodra er meer duide-
lijk is over de planning en de uitgifte van 
de woningen dan informeert de gemeente 
haar inwoners hierover.

Foto’s: bron Reuvers Projectontwikkeling BV

58 nieuwe woningen voor Duizel
Duurzaam & betaalbaar

Momenteel treff en we voorbereidingen 
voor fase 2 van het nieuwe bestem-
mingsplan aan De Kanten in Hulsel. 
Daarbij starten we, samen met Werk-
groep Wonen Hulsel, een CPO-project 
(Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap). Dat houdt in dat geïnteresseer-
de/mogelijke kopers een groep vormen 
en inbreng hebben in hoe hun wonin-
gen er uit komen te zien. Binnen dit 
CPO-project betreft het 8 tot 10 star-
terswoningen.

Meedoen?
Wil je meedoen aan dit CPO-project? Meld 
je dan uiterlijk 1 oktober aan via info@wo-
nenhulsel.nl. Voor deelname wordt een be-
drag gevraagd van € 500,00 per lid. Heb je 
vragen over dit CPO-project? Deze kun je 
ook stellen via bovenstaand e-mailadres.

Op dinsdagavond 21 september, om 
19.30 uur, nodigen wij je uit voor de 
digitale informatieavond over het cen-
trumplan ‘Nieuw hart voor Reusel’. We 
presenteren de ontwikkelingen in het 
centrum, waaronder de nieuwbouw aan 
de zuidzijde van de Markt, bij de Sint 
Jozefschool en de nieuwe supermarkt, 
de herinrichting van het Marktplein, het 
Kerkplein en de Wilhelminalaan en de 
plannen voor De Kei. 

Ook geven we een toelichting op het ver-
keer en parkeren in de nieuwe situatie. 
Tijdens de informatieavond kun je vragen 
stellen aan de betrokken partijen. Tijdens 
de presentatie wordt daarvoor een e-mail-
adres gedeeld. De vragen worden aan het 
eind van de avond live beantwoord. 

Aanmelden niet nodig!
Aanmelden is niet nodig. Je kunt de infor-
matieavond vanuit thuis bijwonen door op 
21 september op de knop te klikken op 

www.reuseldemierden.nl/centrumplan

Digitale informatieavond 
centrumplan ‘Nieuw hart 
voor Reusel’

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 7

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

6 8 7 2 6
3 2 8 3 7

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

7 6 8 2
2 6 8 1 6 5 1

4 4 4 8 3
4 1

1 5 4
9

8 7 2
3 2

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

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

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

3 7 3 2 8
8 2 5 3 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
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 37

Is it progress to have solutions to problem
s that don't yet exist?

2
3 7 4 6

7 3 2
1 9 7
8 3

1 3 9
6 9 8

4 1 6 9
7

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 37

"Love is a hole in the heart."
-- Ben H

echt

3 2 9 5 6
7 2

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

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

PUZZELEN

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

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

www.puzzelpro.nl©

BATEN
BOREN
BROER
CABINE
DELEN

DIKKOPJE
FACET

FACTOR
FANTOOM
GERAAKT

GOSPELKOOR
GRAAN

HALFGARE
HANDIG

HARNAS
ISRAЁL
JASSEN

KARRETJE
KOOIKER

LITOUWEN
LOKAAL

LOSBARSTEN
MACHTIG
MALAGA

MOLLENKLEM
MOZAЇEK

NOODPAKKET
PANLAT

PASSAAT
PIKANT
PYGMEE

RACEBAAN
SENEGAL

SIKJE
SPAAN
STAGE
TALUD
TARBOT

UITDROGEN
ULTRAMARIJN

VACANT
ZEULEN

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Noud Paridaans uit Reusel

met de oplossing: 
‘Bloed zweet en tranen’

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

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

Thema: Muziek • Oplossing: BLOED ZWEET EN TRANEN • Antwoorden: A: Familieband   B: Hotel California  
C: Telefoonnummer  D: Gemengd koor  E: Hitladder  F: Countryzanger   G: Waarheen waarvoor  H: Trommelgeroffel  
I: Golden Earring  J: Toekomstmuziek  K: Nummerplaat  L: Levenslied  M: Yesterday  N: Nummerherkenning  O: Dakkapel  
P: Prince  Q: Popmuziek  R: Klokkenspel

InsectenwereldInsectenwereld

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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U vindt bij ons alles op gebied van

SLAAPCOMFORT
ACTIE

2 MATRASSEN HALEN = 1 BETALEN*

* Vraag naar de voorwaarden

H H H             H H H

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

DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

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

Online  Kempengenot.nl
Telefonisch 0497-745556

Deze actie is geldig van 20 september t/m 2 oktober

Bij iedere (online) maaltijd bestelling: 
GRATIS gemengde salade!

Vanuit het pro-
ject ‘Dorpen 
maken het ver-
schil’ merken 
we dat inwo-
ners vaak leuke 
en goede idee-

en hebben die de samenhorigheid ver-
sterken. Samen met Visit Eersel willen 
we daarom ieder dorp de kans geven 
om deze ideeën aan te dragen en waar 
te maken. Plannen die elke kern nog 
krachtiger kunnen maken. Voor nu en in 
de toekomst. Dat gaan we doen onder 
de noemer Krachtige Kernen.
 
Meedoen?
We hopen op veel leuke en inspirerende 
ideeën als het maar een bijdrage levert aan 
het dorp. Misschien zijn er wel gezamenlij-
ke initiatieven uit de gehele straat of wijk? 
Meedoen kan vanaf nu tot vrijdag 8 okto-
ber. Ga naar eersel.nl/krachtigekernen om 
jouw ultieme idee in te dienen! Wil je liever 
meedoen met een papieren inzending? In 
het gemeentehuis en bij jouw lokale ge-
meenschapshuis liggen invulformulieren 
klaar die in een brievenbus in het gemeen-
tehuis in Eersel ingeleverd kunnen worden.
 
De ideeën
De beste initiatieven mogen gepresen-
teerd worden aan een onafhankelijke jury. 
Deze jury verdeelt uiteindelijk in ieder dorp  
€ 6.000,- over de drie beste ideeën. Zo kan 
het idee ook echt waargemaakt worden. 
Een beetje zoals het tv-programma Dra-
gons’ Den. Van deze presentaties willen 
we natuurlijk een feestelijk moment maken 
ergens midden in ieder dorp.

Reserveer 16 en 17 oktober
In de week van 11 oktober worden voor ie-
der dorp uit alle inzendingen de 3 beste, 
leukste, meest originele, maar ook haal-
bare initiatieven uitgekozen voor de pre-
sentaties op 16 en 17 oktober. Dus als je 
meedoet, zet deze data alvast in je agenda!
 
Versterk jij de jury?
Voor ieder dorp zijn we daarnaast nog op 
zoek naar een lokaal jurylid: iemand uit het 
dorp of iemand die er veel mee te maken 
heeft. Denk aan de schooldirecteur, een 
plaatselijke ondernemer, de (jeugd)prins 
carnaval of de maaltijdbezorger van tafeltje  
dekje. Het belangrijkste is dat deze per-
soon weet wat er speelt in het dorp en 
wat mooie aanvullingen zouden kunnen 
zijn. Ben je of ken je deze persoon? Dan  
ontvangen wij graag jouw interesse via 
a.wouters@eersel.nl
 
De jury bestaat verder uit Léon Kox als 
wethouder dorpsparticipatie, de Visitma-
nager Jim Steenbakker vanuit Visit Eersel 
en Arian Wouters vanuit participatiepro-
gramma Dorpen Maken Het Verschil. Voor 
meer informatie kijk op 

www.eersel.nl/krachtigekernen

Heb jij het beste idee voor jouw 
dorpskern?

HAPERT - Tussen 25 
september en 2 oktober 
komen we weer bij je 
langs voor onze jaarlijk-
se donateursactie. Wat 
zijn we blij dat we na 
een zwaar coronajaar 
weer langs kunnen ko-

men bij onze donateurs. 

Met jouw donatie kunnen we onze jeugd 
opleiden en organiseren we muziekactivitei-
ten in Hapert! Ben je al donateur of wil je dat 
graag worden of wil je alleen een vrijwillige 
bijdrage geven? Alles is mogelijk! Meer info 
vind je op onze flyer die je in de brievenbus 
ontvangt. Je kunt ook online betalen via 

https://donateur.kunst-adelt.nl/ 

Donateursactie muziekvereniging Kunst Adelt

Bij de bushalte (en omgeving) aan de 
Kruisstraat in Reusel staan fietsen, die 

lange tijd niet gebruikt zijn. Deze fietsen 
zien er vaak gehavend uit en er ontbre-
ken onderdelen. 

De fietsen worden binnenkort bij de poli-
tie aangemeld als gevonden voorwerpen. 
Valt jouw fiets in deze categorie? Dan kun 
je deze nog tot en met zondag 10 oktober 
ophalen. Vanaf maandag 11 oktober gaan 
we de gemerkte fietsen verwijderen.

Ruiming fietsen bushalte Kruisstraat

Fantastische stranden, pretparken, 
jeugd vakantieweken, kamperen bij de 
boer, allemaal mooie herinneringen van 
afgelopen zomer. Je telefoon staat vast 
vol met leuke foto’s van die geweldige 
vakantie! Voor velen begint het ‘norma-
le leven’ weer. Nu de coronamaatrege-
len wat versoepeld zijn, neemt ook het 
woon-werkverkeer toe. Er is dus weer 
veel verkeer op de weg!

Voorkom een ongeval of boete
We zien dat het gebruik van de telefoon 

tijdens het fietsen erg is toegenomen. Het 
vasthouden van een telefoon op de fiets of 
in de auto is strafbaar, ongeacht wat je er 
mee doet (muziek luisteren, appen, bellen 
of navigeren). De telefoon zorgt voor aflei-
ding en dit vergroot de kans op een onge-
luk. 

Er is de komende periode vanuit de poli-
tie extra aandacht voor het gebruik van 
de telefoon in het verkeer. Doe elkaar en 
je portemonnee een plezier! Voorkom een 
ongeluk of een boete van € 100,00 op de 
fiets en € 250,00 in de auto. 

Vanuit Politie de Kempen wensen we iede-
re een goede, veilige rit! 

Dennis Kastelijn, 
wijkagent Reusel

Op de fiets? Even niets!
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Een dikke duim omhoog voor diegene die hun tuin ter 
beschikking hadden gesteld. Onze gasten en vrijwilli-
gers hebben weer een heel gezellige middag gehad.

Zonnebloem afdeling Reusel-De Mierden

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

Een duim omhoog voor Volleybalclub Bladel. Bedankt 
voor het mogen gebruiken van de beachvelden op het 
parkeerterrein van vv Bladella. We hebben ze deze zo-

mer meerdere keren gereserveerd voor een gezellig uurtje sporten op het zand. Wat een 
goed initiatief van VC Bladel. Nogmaals bedankt!

Namens een familie uit Bladel

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

Een duim omhoog en complimenten voor de organisatie van Mezzeveulespeule. Wat 
waren er toch veel leuke spellen, zoektochten en andere opdrachten bedacht om het hele 
gezin te vermaken. Bedankt daarvoor!

Namens een fanatiek team

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

Onze duim gaat omhoog voor de vier vrijwilligers van de Stichting Duo Fietsen uit Reusel, 
die ons een gezellige rit hebben bezorgd met goed verzorgde tussenstops. Waar we, naar 
aanleiding van een prijs die wij gewonnen hadden, werden getrakteerd op lekkere drank-
jes, hapjes en een heerlijk ijsje. Bedankt! 

Els, Annelien, Ton en Ties

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

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.

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... de jongste paus in 
de geschiedenis slechts 

11 jaar oud was? Hij is ook 
de enige paus die drie keer 
paus is geweest. Hij werd 
paus door omkoperij van 
zijn vader in 1032. Van-
wege zijn slechte gedrag 
(moord, verkrachtingen en 
sodomie) joeg het volk van 
Rome hem tot tweemaal toe 
de stad uit. Toen hij weer 
paus werd, was hij dat maar 
kort, want hij besloot te 
trouwen en verkocht dus 
zijn pauselijke titel. 
Later werd hij nogmaals 
paus, maar uiteindelijk 

moest hij zijn titel weer 
opgeven. Hij wordt als 
schandvlek op de zetel 

beschouwd.

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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 
rommelmarkt 
in Arendonk

NETERSEL - Op woensdag 22 septem-
ber houdt KBO Netersel voor haar leden 
de jaarvergadering. Aanvang is om 14.00 
uur in gemeenschapshuis De Poel, De 
Hoeve 2.

Vanwege de coronamaatregelen is er maar 
beperkte ruimte. Aanmelden tot 19 sep-
tember op telefoonnummer 06-13568246.

22 september 
jaarvergadering

Nieuwe leden gezocht 
voor dames 50+ gym

BLADEL - Er kunnen zich nieuwe 
leden aanmelden voor dames 50+ 
gym op dinsdagavond van 20.00 
tot 21.00 uur in de gymzaal van de 
Franciscusschool in Bladel. 

Het is onder leiding van een ervaren 
trainer. Interesse? Bel dan R. Gevers 
op 0497-381097 of kom een keertje 
langs.
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KempenEnergie is een vereniging die streeft 
naar een energie neutrale Kempen en helpt 
inwoners van de Kempen met advies. Ook 
wil men duurzame energie opwekken.

De werkgroep Communicatie bestaat uit 
zeven enthousiaste vrijwilligers en is op 
zoek naar:

Communicatie Medewerker Contact Krant
De groep zoekt iemand die het contact met 
de lokale kranten en het ED kan onderhou-
den. Hieronder valt het schrijven en ver-
spreiden van persberichten en het plaatsen 
van advertenties. 

Communicatiemedewerker nieuw project
Voor een nieuw project zoeken we iemand 
die de communicatie rondom dit project op 
zich kan nemen. Denk hierbij aan het op-
stellen van social media berichten, persbe-
richten en krantadvertenties.

Energiegidsen
Ook zoeken wij EnergieGidsen voor de 
energieloketten in de bibliotheken van Oir-
schot, Bladel, Eersel en Bergeijk en het 
nieuwe Energieloket in Reusel. Hier beant-
woord je vragen over energiebesparing, 
wonen zonder aardgas, isolatie of zonne-
panelen. Je hebt bij voorkeur een bouw-
kundige of technische achtergrond en je 
bent op minimaal één zaterdag per maand 
beschikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Wil je meer informatie, neem dan con-
tact op met Annemiek Bles via e-mail 
Annemiek.Bles@kempenenergie.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Garagesale 
BV Doolland

BLADEL - Op zondag 26 septem-
ber, van 10.00 tot 14.00 uur, is er een  
garagesale van buurtvereniging 
Doolland in Bladel. 

Kom gezellig shoppen!

HAPERT – Op dinsdagavond 7 septem-
ber is de line-dance groep weer begon-
nen. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe 
leden. 

Heb jij zin in een gezellige avond, kom 
dan geheel vrijblijvend een kijkje nemen 
op dinsdag 21 september in gemeen-
schapshuis Den Tref in Hapert. 

De aanvang is om 19.30 uur en duurt tot 
21.30 uur.

Deze nazomer laat Bosgroep Zuid Ne-
derland werkzaamheden uitvoeren aan 
onze natuur. Het doel is om de biodiver-
siteit te stimuleren, ‘genetische uitwis-
seling’ mogelijk te maken en de beleef-
baarheid van de natuur te vergroten. Zo 
kunnen bijvoorbeeld de levendbarende 
hagedis, klokjesgentiaan en stekelbrem 
nog beter leven in onze natuur.

Aan het Panneven, Breedvenseveld en stro-
ken van ’t Voortje en de Groote Cirkel wor-
den berken en vuilbomen uitgetrokken. Dit 
gebeurt met een klein kraantje. Ook worden 
kleine stukjes gras van de heide gemaaid. 
De werkzaamheden worden grotendeels 
gesubsidieerd vanuit de leefgebiedensubsi-
die van Provincie Noord-Brabant.

Werk aan de 
natuur
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Word postbezorger in jouw buurt
Op zoek naar de ideale bijbaan? Als postbezorger bij PostNL werk je 2 tot 5 uur per dag in je eigen buurt. 
Het is dus makkelijk te combineren met je gezin of hobby. Je verdient lekker bij en je krijgt hoge kortingen. 

Kijk snel op postnl.nl/wordbezorger

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo

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

Meer weten? Kijk op foldersbezorgen.com

Word bezorger bij Spotta!

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

Extra geld verdienen?

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.''

VACATURE
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Langs de lijn bij de groten der aarde...
...vind je onze kunstgraslogo’s en -matten. Onze in Bergeijk geproduceerde custom-made producten worden niet alleen door onze klanten geïnstalleerd bij 

topvoetbalclubs en op internationale sportevenementen, maar ook wereldwijd o.a. bij scholen, openbare ruimtes en op campings.

Wegens uitbreiding van onze productiefaciliteiten zijn wij op zoek naar een 

Productiemedewerker / teamleider
Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een uitdagende en afwisselende functie bij een gezond en groeiend bedrijf? Vind jij het leuk om mee te 

werken aan unieke producten voor onze internationale relaties? En heb je technisch inzicht?
Kijk dan snel op https://www.signgrass.com/nl/about-us

Tel. +31 497 57 25 45 • info@signgrass.com • www.signgrass.com

Vacature 

Visit Eersel Coördinator 
24 uur per week 

De missie van Visit Eersel is duidelijk: 
Het voor de toekomst behouden en vergroten 

van de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners, 
ondernemers en bezoekers. 

Als nieuwe organisatie hebben we veel gedaan het afgelopen jaar 
(met onder andere een nieuwe strategie, DNA, website, manager 

en bestuur), maar zijn we eigenlijk nog steeds volop in 
ontwikkeling. Daarnaast hebben we met elkaar een hoge ambitie 

weggezet voor Visit Eersel. 
Deze nieuwe ontwikkelingen en alle taken die we willen oppakken 

vragen daarom om professionele ondersteuning. 
Zo willen we bijvoorbeeld onze leden nog beter op de kaart gaan 
zetten en inspelen op de nieuwste trends binnen de toeristische 
sector. Ben jij de nieuwe Visit Eersel Coördinator die we zoeken?  

Ben jij enthousiast!? 

Stuur jouw motivatiebrief en CV op via het platform 
www.werkeninzuidoostbrabant.nl onder de vacature Visit Eersel 
Coördinator. Meer informatie over deze functie kun je opvragen 

bij Jim Steenbakkers – jim@visiteersel.nl. 

De 1e sollicitatierondes vinden plaats op 11 en 12 oktober. 

EEN FAMILIAIR BEDRIJF
DAT JOU DE WERELD BIEDT
Solliciteer naar jouw droombaan als 
transportplanner

www.werkenbijklg.com
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Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je hebt commercieel inzicht
Minimaal MBO denk en werkniveau
Je beheerst Microsoft Word en Excel
Je bent enthousiast, proactief en beschikt over een no-
nonsense mind-set 
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift

Het bestellen van benodigde materialen
Het afstemmen en ontvangen van materiaal leveringen
Het onderhouden van leveranciers relaties

Wie ben jij?

 
Wat ga je doen?

Een werkvoorbereider zorgt ervoor dat de benodigde
bouwmaterialen op de juiste plekken op de 
juiste tijden aanwezig zijn. Overzichtelijk kunnen plannen is
daarbij van groots belang. 
Daarnaast is het van cruciaal belang dat jij goede banden
onderhoudt met onze leveranciers. 
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 

Dak- en Gevel beplating
Dakbedekkingen

KEMPEN CLADDING

Full-time / Part-time Werkvoorbereider (M/V)

Een verantwoordelijke en afwisselende baan
Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prima
salariëring 
Een open, no-nonsense en Brabantse werksfeer

Verantwoordelijkheid, inzet en Brabantse
gezelligheid

Omschrijven deze woorden jou in je doen en laten?
Dan is onze vacature, 

 werkvoorbereider (m/v) iets voor jou! 
 

Wie zijn wij?
Kempen Cladding is gespecialiseerd in het leveren en
monteren van dak- en gevelsystemen. 
Al 17 jaar zijn wij binnen onze markt een
toonaangevend bedrijf. Wij staan altijd paraat voor
onze klanten en hebben elke mogelijke oplossing voor
dak en gevel in huis. Door constant streven naar hoge
kwaliteit, een eerlijk beleid en een gezellig no-
nonsense team zijn wij de afgelopen jaren erg hard
gegroeid. Daarom zoeken wij iemand om ons team te
komen versterken.

 
Wat bieden wij?

 
 
 
 

Waarom zou je reageren op onze vacature?
Brabantse gezelligheid

Veel verantwoordelijkheid
Afwisselende baan, geen saaie dagen

Open werksfeer waar altijd ruimte is voor ideeën
Werken bij een van de grootste dak- en gevelbekleding bedrijven van Nederland en België

 
 Interesse?

Stuur een mail naar Mat@KempenCladding.nl
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Help jij ons verder groeien? 
In verband met onze ambitieuze groeiplannen is MULTIFIX Group B.V., internationale partner op het gebied 
van toelevering van metalen en kunststof onderdelen en assemblage van halffabricaten (zie voor meer 
informatie www.multifix.nl), op zoek naar diverse nieuwe collega’s: 
 

Productie Manager 
Logistiek Medewerker 

Project Manager 
 
Vanuit onze vestigingen in Bergeijk, Brunssum en Shanghai werken wij in een team van ruim 130 enthousiaste, 
trotse en professionele collega’s samen aan de verdere groei van ons bedrijf. Om voorbereid te blijven op de 
toekomst van MULTIFIX zijn wij op dit moment op zoek naar een:  
  

PRODUCTIE MANAGER 
Je maakt productiebeleid en –plannen. Je realiseert met je team productieplanningen binnen de vestigingen in 
Bergeijk en Brunssum en zorgt voor optimale inzet van mensen en middelen. Je bent lid van het MT.   
Je hebt een HBO denk- en werkniveau en hebt ervaring met technische productieprocessen. Je bent ambitieus, 
resultaatgericht en hebt een mensgerichte stijl van leidinggeven. Lean en 5S zitten in jouw DNA.      
 

LOGISTIEK MEDEWERKER 
Je ontvangt en controleert binnenkomende goederen, slaat ze in de juiste magazijnlocatie op en maakt partijen 
verzendklaar. Je laadt en lost vrachtwagens en legt de logistieke handelingen vast in het ERP systeem.  
Je hebt een MBO denk- en werkniveau, bent een enthousiaste aanpakker en kunt zelfstandig en in 
teamverband werken. Een rijbewijs of een heftruckcertificaat is geen vereiste.  
 

PROJECT MANAGER 
Je vertaalt een commerciële aanvraag naar een product. Je laat een tekening maken en geeft advies over 
praktische en financiële haalbaarheid. Na akkoord van de klant werk je het project uit tot aan eerste productie.  
Je hebt een HBO denk- en werkniveau met kennis van elektro en/of mechanica. Je bent ambitieus, 
resultaatgericht en kunt uitermate goed zelfstandig, maar ook in teamverband werken.  

 
Kom jij ons helpen verder te groeien? 
Wij bieden je een uitdagende functie (fulltime) in een collegiaal team binnen een ambitieus en financieel 
gezond bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en een informele 
sfeer.  
 
Durf jij de uitdaging aan?  
Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de website en kun je informatie inwinnen bij:  
- Voor de logistieke functie: Richard Wijnen, Logistiek Manager: 06-20647338. 
- Voor de managers functies: Pieter Bierens, Directeur Operations: 06-12952637. 
 
Je sollicitatie met CV mag je, bij voorkeur per e-mail, richten aan: MULTIFIX Group B.V.  
Gertrude van Dulmen, Postbus 93, 5570 AB Bergeijk, E-mail: vacature@multifix.nl. 
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Kom jij ons helpen verder te groeien? 
Wij bieden je een uitdagende functie (fulltime) in een collegiaal team binnen een ambitieus en financieel 
gezond bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en een informele 
sfeer.  
 
Durf jij de uitdaging aan?  
Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de website en kun je informatie inwinnen bij:  
- Voor de logistieke functie: Richard Wijnen, Logistiek Manager: 06-20647338. 
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Help jij ons verder groeien?
MULTIFIX Group B.V. is een internationale partner op het gebied van toelevering van metalen 
en kunststof onderdelen en assemblage van halffabricaten. Vanuit onze vestigingen in Bergeijk, 
Brunssum en Shanghai werken wij in een team van ruim 130 enthousiaste, trotse en professio-
nele collega’s samen aan de verdere groei van ons bedrijf. Om voorbereid te blijven op de toe-
komst van MULTIFIX zijn wij voor de vestigingen in Bergeijk op dit moment op zoek naar nieuwe 
collega’s. Kijk voor meer informatie en de volledige vacatures op onze website (www.multifix.nl).

LOGISTIEK MEDEWERKER
-  Je ontvangt en controleert binnenkomende goederen, slaat ze op en maakt ze verzendklaar. 
-  Je laadt en lost vrachtwagens en legt de logistieke handelingen vast in het ERP systeem. 
-  Je hebt een MBO denk- en werkniveau, bent een enthousiaste aanpakker en kunt zelfstandig en 

in teamverband werken. 
- Een rijbewijs of een heftruckcertificaat is geen vereiste. 

ASSEMBLAGE MEDEWERKER MET POWER
- Op basis van tekening of instructie stel je producten samen. 
- Je maakt gebruik van machines en gereedschappen. 
- Je gaat producten verpakken aan de hand van verpakkingsvoorschriften.
-  Je stelt bijvoorbeeld parkeer- en betaalsystemen, accu kabels, trapliften en stoelen samen.
-  Je hebt een LBO werk- en denkniveau en kunt werkvoorschriften en technische tekeningen 

lezen. 
-  Het is fijn als je ervaring hebt met assemblagewerk, maar het belangrijkste is dat je  

gemotiveerd bent, hard wil werken, leergierig en secuur bent en graag samenwerkt. 

MEDEWERKER SALES SUPPORT
- Je bent de ‘rots in de branding’ voor zowel de klant als de sales representative. 
- Je ondersteunt bij het uitbrengen van offertes. 
- Je analyseert het orderboek en bewaakt voortgang van orders. 
-  Het CRM pakket is altijd up to date en je werkt aan KPI’s (klanttevredenheid, rendement en 

risico). 
-  Je hebt een MBO/HBO denk- en werkniveau met aanvullende commerciële kennis of ervaring.
-  Je hebt affiniteit met techniek en bent klantgericht, gedreven, resultaatgericht, accuraat en 

stressbestendig. 

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een uitdagende functie (fulltime) in een collegiaal team binnen een ambitieus 
en financieel gezond bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden, ontwikkel- en doorgroei-
mogelijkheden en een informele sfeer. 
 
Durf jij de uitdaging aan? 
Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de website en kun je bellen met: 
- Voor de logistieke functie: Richard Wijnen, Logistiek Manager: 06-20647338.
-  Voor de assemblage functie: Jeroen van Hout, Productie Manager: 06-25427082
-  Voor de functie medewerker sales support: Arend Ax, Salesmanager, 06-11757132.

Je sollicitatie met CV mag je, bij voorkeur per e-mail, richten aan: MULTIFIX Group B.V. 
Gertrude van Dulmen, Bokkerijder 24, 5571 MX Bergeijk,  
E-mail: vacature@multifix.nl.

Vacatures in de regio!

Wat ga je doen?
Dagelijks rijden wij met 4 tot 5 vracht-/bestelauto’s door 
heel Nederland. Dit gebeurt volgens vaste route inde-
lingen. Je bezorgt, afhankelijk van de afstand, 15 tot 20 
adressen op een werkdag. De vracht-/bestelauto’s wor-
den in de ochtend samen met je collega’s geladen. Je bent 
verantwoordelijk voor een correcte en klantvriendelijke 
afl evering en draagt zorg voor een schone en nette auto. 
Ons bedrijf is erg seizoengericht, er zit dus een behoorlijk 
verschil in volume tussen de rustige zomermaanden en 
topdrukte in de winterperiode.

Dit bieden wij jou:
Wij bieden een leuke en verantwoordelijke functie met veelal vaste klanten. Wij rijden 
met een modern en goed onderhouden wagenpark en doen ons uiterste best om ervoor 

te zorgen dat iedereen gemotiveerd en met plezier naar zijn werk gaat. Het gaat hier 
om een fulltime functie van 40 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband.

Aanvullende informatie:
Is je interesse gewekt en denk jij de ideale kandidaat te zijn voor deze vacature?  

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Ellen Schalken (personeelszaken): 
e.schalken@vanhamexclusive.com. Wil je meer informatie? bel dan: 013-5050473

Van Ham Groothandel b.v., Notelstraat 43, 5085 ET Esbeek.  www.vanhamexclusive.com

Van Ham Exclusive is een familiebedrijf met een lange historie. In 1919 is offi cieel een start 
gemaakt als grossier in Tilburg. Inmiddels is het bedrijf al geruime tijd gevestigd in Esbeek. 
Wij zijn een gespecialiseerd partner voor de bakkerij en speciaalzaak en leveren een ruim 
assortiment Chocolade, Confi serie en Patisserie. Ons modern wagenpark beschikt over ge-
conditioneerde- en diepvriescompartimenten zodat wij alle productgroepen in één levering 
bij onze afnemers in geheel Nederland en België bezorgen. De kracht van ons bedrijf is 
het uitgebalanceerde kwalitatieve assortiment i.c.m. een hoge servicegraad. Naast de han-
delstak hebben wij een eigen chocolade productiebedrijf. In totaal zijn er bij de combinatie 
55 medewerkers in vaste dienst en hebben we het gehele traject van grondstof tot  afl eve-

ring van het eindproduct in eigen beheer. 

Dit ben jij:
• MBO werk- en denkniveau
• In het bezit van rijbewijs C 
    en code 95

• Sociaal vaardig
• Flexibel
• Service- en klantgericht
• Gemotiveerde aanpakker

Chauffeur/ bezorger
fulltime / 40 uur

BEZORG JIJ GRAAG 
HEERLIJKE PRODUCTEN?

WIJ HEBBEN EEN LEUKE FUNCTIE VACANT:

E XC LU S I V E

SINDS
1919
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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!
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Een verantwoordelijke en afwisselende baan
Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prima
salariëring 
Een open, no-nonsense en Brabantse werksfeer

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent praktisch ingesteld
Je bent enthousiast, proactief en beschikt over een no-
nonsense mind-set

Frezen van de juiste maatvoering
Het aansturen van de assemblage medewerkers
Verantwoordelijkheid voor de juiste behandeling van de
machine

Wat bieden wij?

 
Wie ben jij?

 
Wat ga je doen?

Jij krijgt de verantwoordelijkheid om de door tekenaar /
werkvoorbereider bedachte maatvoering van platen en
cassettes te frezen uit grotere platen.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

 

KEMPEN COMPOSIET

Full-time / Part-time Aluminium Composiet frezer /
Productiemedewerker (M/V)

Verantwoordelijkheid, inzet en Brabantse
gezelligheid

Omschrijven deze woorden jou in je doen en laten?
Dan is onze vacature, 

Aluminium Composiet frezer / Productiemedewerker
(m/v) iets voor jou! 

 
Wie zijn wij?

Wij zijn Kempen Composiet. Gespecialiseerd in het
bewerken, leveren en monteren van aluminium
composiet gevelbekleding. Het bewerken van het
aluminium composiet hebben we in eigen huis
waardoor de flexibiliteit gegarandeerd is. We hebben
veel expertise en ervaring in huis, maar zijn
tegelijkertijd nog een jong en ambitieus bedrijf in de
aluminium gevelcomposiet. We leveren en monteren
aluminium gevelbekleding in de breedste zin van het
woord. Van aluminium zetwerk, aluminium cassettes
tot aluminium profielplaten: Kempen Composiet
regelt het.

 
 
 
 
 

Interesse?
Stuur een mail naar Rob@Kempencomposiet.nl

Waarom zou je reageren op onze vacature?
Brabantse gezelligheid

Veel verantwoordelijkheid
Afwisselende baan, geen saaie dagen

Open werksfeer waar altijd ruimte is voor ideeën
Een plekje in een jong, ambitieus en snel groeiend bedrijf

leveren en monteren  van
bekledingselementen van

aluminium composiet

VACATURE
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Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Tel: 0497-387278 

TOP SHOP

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

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

Meeltjes

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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.

11 hooibalen, 90x90x100, in seal (geen 
kuilvoer) en 38 kleine hooibalen. 
Tel. 06-53355802.

Aanhanger, 110x200x35, met neuswiel, 
nieuwe banden. Tel. 06-46045819.

Tractor Deutz D25 oldtimer, diesel, 1961, 
i.z.g.st. € 2500,-. Tel. 06-27462341.

Aanhanger van Wagenbouw Hapert, 200x125, 
met dekzeil en disselslot, betonflex bodem, 
heeft sporen, geen gaten. € 250,-. 
Tel. 06-49077786.

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.

Siergrassen (Lampenpoetsersgras), ca. 70 cm 
hoog. Tel. 384320 of 06-28300102.

Fietsendrager voor 2 fietsen, weinig gebruikt. 
€ 25,-. Tel. 06-46347552.

TomTom internationaal, € 29,-.
Tel. 06-46347552.

Nilfisk origineel nieuw mondstuk voor harde 
vloeren of parket. € 7,50. Tel. 06-20138409.

Paardrij-wedstrijdjasje, maat 42, zwart 
polyester met fluwelen kraag en rode voering + 
plastron. Merk: Global. Weinig gedragen. 
€ 10,-. Tel. 06-20138409.

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

Complete set 18 inch winterbanden + velgen 
en standaard op wielen, velgen MSW, banden 
Kumho Asymmetric 235/60R 18 107H. Weinig 
gebruikt, profiel als nieuw. B.v. voor Volvo 
XC60. € 500,-. Tel. 06-20138409.

3 olievaten, 200 liter, voor decoratie, i.z.g.st. 
€ 35,- per stuk. Tel. 06-22441533.

Set winterbanden incl. velgen, voor b.v. Toyota 
Corolla Verso, banden i.nw.st. Tel. 643551.

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

Gietijzeren allesbrander, i.g.st. Afm. 63x38x55 
cm. € 175,-. Tel. 0497-643551.

Pionierschop, nieuw in doos. € 10,-.
Tel. 0497-643551.

Reese buggy, z.g.a.n. Met voorzwenkwieltjes en 
nieuwe regenhoes. € 65,-. Tel. 06- 25493806.

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

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

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.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4-5 uur 
per week. Liefst op vrijdag of zaterdag in 
Bladel. Tel. 06-38821472.

GEZOCHT: Poetshulp, 6-8 uur per week, 
€ 18,50 p.u. Tel. 0497-383667 / 06-48144191.

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.

GEVONDEN: Gouden armband bij Uniek 
Mode in Lindestraat, Reusel. Tel. 06-50977654

VERLOREN: Hoortoestel in plastic zakje in de 
Sniederslaan, Bladel. Tel. 0497-681572.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Hoekbank, i.g.st. 
afm. 2.6x1.6 m. Tel. 06-80140927.

GRATIS AF TE HALEN: Grote houten kist, 
110x110x87 cm, eventueel 2. Tel. 06-29014825.

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 
omg. 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

VERLOREN

 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
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WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

N I E U W

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

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

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

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

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

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

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

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

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

Airco
in de winkel

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Het gonsde al even in Casteren, maar nu is 
het toch bekend. Tovercast gaat het oude 
Elisabeth-spel in een nieuw jasje steken. 
Het gaat over Elisabeth van Hongarije, 
die zich meer aangetrokken voelde tot de 
armen en de zieken, dan tot het hofl even dat 
zij in Thüringen had. Het Elisabeth Zieken-
huis in Tilburg is naar haar genoemd. Het is 
leuk dat 2023 voor de parochie bijzonder in 
het teken van Casteren staat. Precies in dat 
jaar zal ook het nieuwe Elisabeth-spel op-
gevoerd worden. Alsof het zo moest zijn... Ik 
wens Tovercast heel veel succes en plezier 
bij de voorbereiding. Het is ook een mooie 
kans voor de parochie om de boodschap 
van Elisabeth naar deze tijd te brengen. Wat 
doe je als je sociale omgeving niet past bij 
je idealen? Wat betekent gezondheid voor 
je? Staan je ogen open voor degenen die je 
nodig hebben? Ik hoop dat we met een paar 
creatieve parochianen uit Casteren mooie 
activiteiten kunnen bedenken. De roos staat 
symbool voor de vrijgevigheid van St. Elisa-
beth. Mogen er vele rozen bloeien in 2023 
en op de weg daar naartoe!

Pastoor Schilder

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

Maandag 20 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 21 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 22 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 23 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 24 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 25 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

26e Zondag door het Jaar
Zondag 26 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 25 
en 26 september)

Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie

Bladel zondag:
- Sjo van Laarhoven-de Leest 
  (jgt. nms. kinderen, klein- 
  en achterkleinkinderen)
- Toos Dirks
- Net van Avendonk-Adams 
  (vw. sterfdag)

Casteren:
- Piet van de Ven

Hapert:
- Familie Driessen
- Bertha, Cor en Harrie van de Ven
- Jan van de Ven

Hoogeloon:
- Arnoldus van den Huijgevoort en 
  Goverdina Beijsens en 
  overleden familieleden
- Petra Bullens-Hendriks 
  (nms. Vrouwen van Nu)
- Petra Bullens-Hendriks (mdgt)
- Adrianus en Lies Goossens-van Ham
- Overleden ouders Rademakers-Wouters
- Harrie Michiels

Netersel:
- Voor de zieken in de parochie

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Vrijdag 24 september
19.00 uur: viering H. Vormsel

26e Zondag door het Jaar
Zondag 26 september
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
11.30 uur: 1e Communieviering
- Corrie Roijmans-Gevers
- Toon Vissers (jaargetijde)
- Anna van Limpt-Lavrijsen, 
  Toon van Limpt en 
  schoonzoon Johan van der Heijden
13.30 uur: doopviering Jur Kaethoven

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 4 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!

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 19 september: 10.00 uur. Mevr. Anneke Nieuwenhuizen uit Eindhoven

Zondag 26 september: 10.00 uur. Ds Marie-Jantien Kreeft

- Maximaal 20 kerkgangers in het Witte Kerkje 
  en 20 in De Dissel (TV scherm)
- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM 
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal)
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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) 
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule C
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken 

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

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

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

20 SEPTEMBER

T/M

VRIJDAG 

24 SEPTEMBER

De helft van de volwassenen in 
Noord-Brabant heeft overgewicht, een 
zorgwekkend cijfer, zo blijkt uit de Ge-
zondheidsmonitor van de GGD. Reden 
waarom de Brabantse GGD’en de ge-
meenten adviseren om, in lijn met het 
nationaal preventieakkoord, stevig in 
te blijven zetten op overgewicht in alle 
leeftijdsgroepen. 

Hierbij onderstrepen de GGD’en ook het 
belang voor aandacht voor inwoners met 
een groter risico op een gezondheidsach-
terstand. Volwassenen en ouderen met 
een lagere opleiding, lager inkomen en/of 
een niet-westerse migratieachtergrond zijn 
namelijk over bijna de gehele linie minder 
gezond dan de rest van de inwoners.

Stevig inzetten op overgewicht
Waar de helft van alle volwassen Braban-
ders te maken heeft met overgewicht is 
dat bij 65- t/m 74-jarigen zelfs drie op de 
vijf mensen. Ondanks dat dit aandeel re-
delijk hetzelfde blijft de laatste jaren, is het 
een zorgwekkend cijfer. Ook met oog op 
de coronacrisis: op de IC liggen sinds het 
begin van de crisis vooral veel mensen 
met overgewicht. Een van de manieren om 
overgewicht tegen te gaan is bewegen. 
Slechts de helft van de volwassen inwoners 
in Noord-Brabant voldoet aan de gestelde 
beweegrichtlijnen van tenminste 2,5 uur 
per week matig intensieve inspanning en 
tenminste 2 keer per week spier- en botver-
sterkende activiteiten. Het is belangrijk voor 
gemeenten om te weten of inwoners vinden 
dat hun buurt uitnodigt tot bewegen. We zijn 
immers door de coronacrisis veel meer op 
onze eigen woonomgeving aangewezen. 
De omgevingswet biedt gemeenten moge-
lijkheden om dit aan te pakken.

De Brabander heeft waardering voor zijn 
woonomgeving
Vier op de vijf volwassenen geven aan hun 
buurt aantrekkelijk te vinden om in te be-
wegen. Ook geven de meeste Brabanders 
ouder dan 18 jaar (91%) een voldoende 
voor hun woonomgeving. Zo vindt 83% dat 

er voldoende groen is in de buurt, zijn er 
volgens 81% voldoende rustige plekken en 
volgens 70% voldoende ontmoetingsplek-
ken buiten. Op het gebied van woonplezier 
is vooral winst te behalen in voldoende 
plekken voor verkoeling en in (plekken met) 
voldoende water (zoals meren en vijvers); 
ruim een op de drie Brabanders geeft 
aan onvoldoende van deze plekken in de 
woonomgeving te ervaren. Tussen en bin-
nen gemeenten zijn grote verschillen in de 
beleving van de woonomgeving.

Volwassenen geven aan minder alcohol 
te gebruiken
Een ander item uit het nationaal preventie-
akkoord is het gebruik van alcohol. Twee 
van de vijf 18-plussers drinken niet of 
maximaal 1 glas per dag, zoals de alcohol-
norm van de Gezondheidsraad adviseert. 
Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 
2016, dus dat is positief! Zowel het aandeel 
‘gewoontedrinkers’ als het aandeel ‘gele-
genheidsdrinkers’ is gedaald ten opzichte 
van 2016. Wel moet er rekening mee wor-
den gehouden dat tijdens de coronamaat-
regelen het drinkgedrag van mensen mo-
gelijk slechts tijdelijk is veranderd.

Grote uitdaging in het verschaff en 
van gelijke kansen
De Gezondheidsmonitor levert een enorme 
hoeveelheid data op, met grote verschillen 
tussen gemeenten. Wat in elke gemeente 
wordt teruggezien is het verschil tussen 
inwonersgroepen. Mensen met een la-
gere opleiding, lager inkomen en/of een 
niet-westerse migratieachtergrond scoren 
op (bijna) alle gezondheidsthema’s minder 
goed dan de rest van de inwoners. Het ad-
vies van de Brabantse GGD’en is daarom 
ook om specifi eker in te zetten op deze 
groepen.

Gezondheidsmonitor Volwassenen 
en Ouderen 
De cijfers zijn afkomstig uit de Gezond-
heidsmonitor Volwassenen en Ouderen 
die de GGD’en samen met het CBS en het 
RIVM hebben afgenomen in het najaar van 
2020. Dit is een vragenlijstonderzoek on-
der inwoners over hun gezondheid, welzijn, 
omgeving en leefgewoonten. De cijfers per 
gemeente en wijk zijn door de GGD’en ge-
publiceerd op de Brabantscan, waar tal 
van andere onderwerpen rond gezond-
heidsbeleving aan bod komen.

Kansenverschil tussen 
inwoners in Brabant 
heeft aandacht nodig
Overgewicht en verschillen in kans op goede gezondheid 
moeten worden aangepakt

www.pc55.nl 
goed om te weten
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Varkens
filet

Kippen
dijen

Hele kip
in braadzakHamburgersHamburgersRunder      

tartaartjes

500 gram € 4,99
Hele kipHele kip

500 gram € 3,99
Runder      Runder      Runder      

500 gram € 5,99

tartaartjestartaartjes
4+1

GRATIS

HamburgersHamburgersHamburgersHamburgers

4+1
GRATIS

Boerenmetworst

Gekookte ham

100 gram € 1,49
Boerenmetworst

Gekookte hamGekookte hamGekookte hamGekookte hamGekookte ham

Boerenmetworst
100 gram € 1,75

GRATIS

Gekookte hamGekookte hamGekookte ham

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 20 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 25 SEPTEMBER

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

                                                      

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

Runder 
riblappen

M�IE BANANEN 

Onze pi�a’s zijn 
h�rlijk vers en we 
he�en m�rdere 

smaken!

DIVERSE PI�A’S 
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h�rlijk vers en we h�rlijk vers en we h�rlijk vers en we h�rlijk vers en we 
he�en m�rdere 

smaken!

Een gezond       
tu�end�rtje, 
m�r �k erg 

le�er.

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

dijendijendijendijen
500 gram500 gram € 3,99€ 3,99
Naturel/Gemarineerd

in braadzakin braadzak

Gekruide hele kip 
met wokgroenten  

en kruidenboter in 
�n br�dzak.

KIP IN BR�DZAK

DIVERSE PI�A’S 
vers!

M�IE BANANEN DIVERSE PI�A’S 
op gewicht!

KIP IN BR�DZAK
v�r in de oven

�n br�dzak.
PER STUK € 5,99

NU V�R € 4,99

Naturel/GemarineerdNaturel/Gemarineerd

Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       Een gezond       

NU EXTRA V�RDELIG

filetfilet

500 gram500 gram500 gram500 gram € 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99
Naturel/Gemarineerd

in braadzakin braadzak
per stuk € 5,99


