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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Het is bijna twee jaar geleden 
dat de acteurs van Toneelvereniging De 
Eenakter uit Hapert op de planken ston-
den. Met ontzettend veel zin en enthou-
siasme brengen zij in oktober de voor-
stelling ‘Viezeriken’. Een productie voor 
de jeugd van 3-10 jaar met in de hoofd-
rol een zeehondje.

Herkenning
Bij dertigers of veertigers van nu kan bij het 
horen van de titel een lichtje gaan branden. 
Precies dertig jaar geleden werd dit toneel-
stuk al eens opgevoerd. “We speelden dit 
in ons jubileumjaar toen we 10 jaar beston-

den”, vertelt voorzitter Marianne Castelijns. 
“Dit jaar bestaan we 40 jaar en dat is een 
mooie gelegenheid om het stuk nog eens 
te brengen. Het is een tijdloos verhaal, dat 
destijds erg in de smaak viel bij ons jon-
ge publiek. Hoe leuk is het als we nu de 
bezoekers van toen als ouders mogen be-
groeten? Dat ze hun kinderen dezelfde leu-
ke beleving mee kunnen geven als dertig 
jaar geleden.”

Regie
Marianne speelde dertig jaar geleden de rol 
van mevrouw Amalia van Brullenstein maar 
zal deze keer zelf niet op het toneel staan. 
“Ik heb besloten de regie voor mijn reke-
ning te nemen”, vertelt ze. “In overleg met 

de spelers is hiervoor gekozen. Er zijn maar 
zes rollen, dus het is een kleine productie. 
Omdat ik er destijds zoveel plezier aan heb 
beleefd, leek het me een mooie uitdaging 
om de regie op me te nemen. Ik geloof dat 
het wel goed gaat.” Dat beaamt debutante  
Gina Nabben: “Ze mag soms wel wat 
strenger zijn hoor. Omdat Marianne het 
stuk zo goed kent, kan ze precies vertellen 
hoe ze het hebben wil. Ze is heel positief 
ingesteld maar ze mag ons echt aanspre-
ken op foutjes die er maar niet uit gaan.” 
Marianne lacht: “Ik zeg liever wat iemand 
goed doet, dan iemand op foutjes te wijzen 
maar ik leer snel hoor.”

lees verder op pagina 3
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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 
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Van Bommel Optiek: 
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Geen verwijzing nodig - Wij zijn ook in het weekend bereikbaar

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.
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De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz
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Viezeriken
Leuke voorstelling voor kinderen van 3-10 jaar 
door Toneelvereniging De Eenakter
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Bij dertigers of veertigers van nu kan bij het horen van de titel een lichtje gaan bran-
den. Precies dertig jaar geleden werd dit toneelstuk al eens opgevoerd. “We speel-
den dit in ons jubileumjaar toen we 10 jaar bestonden”, vertelt voorzitter Marianne 
Castelijns. “Dit jaar bestaan we 40 jaar en dat is een mooie gelegenheid om het stuk 
nog eens te brengen. Het is een tijdloos verhaal, dat destijds erg in de smaak viel bij 
ons jonge publiek.”
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M e v r o u w 
Hoogers ont-
ving op vrijdag 
10 september 
2021 het Pre-
dicaat bewijs 
van verdienste 

voor haar uitgebreide inzet bij veel ver-
enigingen. Burgemeester Wim Wouters 
overhandigde de oorkonde en de zoge-
heten ‘Speld van verdienste’ tijdens een 
gezellige middag voor de leden van de 
KBO-Duizel in Dorpshuis de Smis. 

Naast Riek werd ook Jo Antonus in het 
zonnetje gezet vanwege haar 25-jarig lid-
maatschap bij de KBO en werd er stilge-
staan bij Henk Hoogers die dit jaar samen 
met Riek gehuldigd zou worden. Jammer 
genoeg mocht hij die huldiging niet meer 
meemaken.

Verdiensten
Riek is een bijzondere en veelzijdige vrouw 
die kleur en sfeer aan het leven binnen de 
gemeenschap weet te geven en dat deed 
ze als vrijwilliger bij Buurtvereniging de 
Wolven in Duizel. Ze was lid van verschil-
lende besturen binnen de buurtvereniging 
en werd de drijvende kracht achter een 
aantal jaarlijkse activiteiten, waaronder de 
barbecue.

Hieraan voegde ze de deelname aan het 
bestuur van fanfare muziekvereniging De 
Volharding Duizel toe. Tegelijkertijd zette 
Riek zich ook nog in voor de Vrouwen van 
Nu waar ze zich vanaf 1980 als lid 40 jaar 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de orga-
nisatie. Ook heeft Riek in het verleden heel 
wat meters afgelegd als collectant voor de 
Brandwondenstichting in Duizel en bezor-
ger van het blad Efkes Duyselen. Als be-

stuurslid bij de KBO heeft ze zich op veel 
gebieden ingezet: van inrichting, drank- en 
maaltijdvoorziening, hulp bij het kaarten tot 
handwerken, zoals kerststukken voor de 
KBO-viering. 

Daarnaast was ze bij de zorg voor ouderen 
zeer betrokken en besteedde ze veel tijd 
aan ziekenbezoek en contact met alleen-
staande eenzame ouders. Ze staat altijd 
voor iemand klaar, en vooral voor mensen 
in nood. Dat blijkt ook wel uit haar deelna-
me aan vrijwilligersnetwerk Sam’s Kleding-
actie. Samen met haar partner wist ze in 
het voor- en najaar de kledingactie in Dui-
zel tot een succes te brengen.

Haar daden zullen voor velen een inspi-
ratiebron zijn. Van harte gefeliciteerd met 
deze beloning!

IN DE KEMPEN

Bloembollen 
plant ze nu!Zamioculcas

Potmaat: 14cm
 ca. 40 cm
Sterke kamer-
plant

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

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
24-09 tm 30-09-21

zondag 26 september open!  

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

11,⁹⁹
14,95

actie

Violen
Groot- en 
kleinbloemig
winterhard
0,65 per stuk

Universele potgrond
Tuicentrum Groenen
40 liter
5,39 per stuk

Universele potgrond
Tuicentrum Groenen
40 liter
5,39 per stuk5,⁹⁹

12 voor

Volop violen, hei 
& potchrysanten

11,⁹⁹
14,99

actie

van 12:00 –
17:00 uur

winterhard
0,65 per stuk

12,⁰⁰
3 voor

Ecostyle AZ Kalk
20 kg
Ecostyle AZ Kalk

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

  WIST
     JE 
DAT...?

... je de hartslag van een 

blauwe vinvis tot op een 

afstand van 3 kilometer 

kunt horen? Het hart van 

dit enorme dier, dat 150 

ton kan wegen en een lengte 

van 27 meter kan bereiken, 

is zo groot als een kleine 

auto. Het hart slaat hoog-

uit tien keer per minuut.

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

VESSEM - Op 25 en 26 september vinden 
de jaarlijkse Pompoendagen weer plaats 
bij De Beijer pompoenen in Vessem. Met 
een ruime keuze van meer dan 200 soor-
ten pompoenen. Natuurlijk niet te verge-
ten: de siervruchten en de kallebassen. 

Het is een mooie show van diverse pom-
poenen en is er toegang tot de Lagenaria 
tunnel. Hier kunt u zien hoe alles groeit 
en bloeit. In de schuur zijn verschillende 
kraampjes van hobbyisten met hun knut-
tels. Ook hier kunt u verschillende pom-
poengerechten proeven. Voor de kinderen 
en de oudere creatieveling is er de moge-
lijkheid om een Halloween pompoen uit te 
hollen en eventueel te beschilderen. 

Onder het genot van een drankje kun je op 
het terras nog even nagenieten van al dat 
moois wat u gezien heeft en gaan denken 
wat u thuis zelf wil creëren met pompoe-
nen. Dit alles is te beleven van 11.00 tot 
16.00 uur op de Buikheide 4 in Vessem en 
de entree is gratis.

Predicaat Bewijs van Verdienste 
voor Riek Hoogers

BERGEIJK/EERSEL - In onze bodem le-
ven heel veel dieren. Denk maar aan re-
genwormen, pissebedden, oorwurmen, 
mijten, duizendpoten en aaltjes. Al deze 
dieren zorgen ervoor dat organisch ma-
teriaal, zoals bladeren en dode bomen, 
weer wordt omgezet in voedsel voor de 
planten.

Scharrelkids Bergeijk-Eersel gaat zater-
dag 2 oktober op onderzoek uit naar deze 
bodemdiertjes. We gaan in verschillende 
bodemsoorten onderzoeken welke beest-
jes er allemaal leven. Nadat we de dieren 
gevangen hebben, gaan we ze determine-
ren (een naam geven) en onder een ver-

grootglas bewonderen. Onze activiteit start 
op zaterdag 2 oktober om 14.00 uur op 
de parkeerplaats langs De Pan in Hapert 
(5527 JC) en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Wil je ook mee speuren? Meld je dan snel 
aan bij scharrelkids.ivnbe@gmail.com. 
(Groot)ouders zijn ook welkom!

Speuren naar bodemdieren

Pompoendagen bij 
De Beijer pompoenen
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Expressief
Voor Gina is het de eerste keer dat ze in een 
productie staat. “Ik heb wel ervaring met 
drama; in mijn studententijd was ik lid van 
een studententoneelvereniging. Nu ik terug 
ben in Hapert, bleef het kriebelen qua to-
neel en heb ik besloten me aan te melden. 
Ik ben niet met toneel grootgebracht maar 
ik vind het heerlijk om te kunnen doen; ben 
van mezelf wel een expressief type. Bij de 
studentenvereniging voerden we niet echt 
bestaande stukken op maar deden we veel 
met improvisatie. Dat komt me nu goed 
van pas; als een medespeler het even niet 
weet, kan ik het meestal wel zo draaien dat 
het weer goed komt.”

Debutanten
Naast Gina zijn er nog twee debutanten. 
“John Verhees heeft bij ons twee jaar gele-
den de regie op zich genomen maar maakt 
nu bij onze vereniging zijn debuut als ac-
teur”, vertelt Marianne. “Hij is al heel lang 
lid van andere verenigingen dus ervaring 
heeft hij genoeg. Ook voor Rianne Schelle 
zal het de eerste keer zijn op de planken 
van Hapert. Zij heeft nooit eerder toneel 
gespeeld maar ze doet het hartstikke leuk. 
Zij speelt nu de rol die ik dertig jaar gele-
den speelde; één brok herkenning voor mij 

natuurlijk; het was ook een heerlijke rol, 
lekker over de top spelen.”

Korte inhoud
Joris woont met zijn dochter Pinky op een 
eiland en samen zorgen ze voor de zee-
hondjes. Mevrouw Amalia van Brullenstein 
komt met haar butler en makelaar naar het 
eiland omdat ze haar zinnen erop heeft ge-
zet het te kopen. Dat gaat natuurlijk niet 
zonder slag of stoot want Joris en Pinky 
geven niet zomaar toe. Wat er dan allemaal 
gebeurt, kun je gaan bekijken op 2 of 3 
oktober om 14.00 uur in Den Tref in Hapert. 

Om de doorstroming zo goed mogelijk 
te houden, is het vriendelijke verzoek om 
vooraf kaarten te kopen via de site. Na be-
taling krijg je een QR-code waarmee je zo 
naar binnen kunt. Kaarten kosten € 2,50 
en voor alle kinderen is er na afl oop een 
glaasje ranja met een zakje chips om het 
jubileum te vieren.

Na de voorstellingen van ‘Viezeriken’ gaat 
De Eenakter meteen door met de volgende 
productie om in het voorjaar van 2022 weer 
als vanouds voor volwassenen te kunnen 
spelen. Reserveren? Zie: 

www.eenakterhapert.nl

LOKAALDE EENAKTER
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

De
GROTE  

Wijnproeverij

 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

Wij zijn op zoek naar werknemers

REUSEL - Na ander-
half jaar gaan we, zo-
als het er nu met de 
coronaregels naar 
uitziet, eindelijk weer 
eens een dansavond 
voor 50-plussers orga-

niseren in D’n Aachterûm, Korenbocht 
50 in Reusel. 

Wegens omstandigheden kan het niet op 
zaterdag 25 september, maar wordt het 
dus zaterdag 2 oktober. We gaan er van 
uit en verwachten van u dat u allen gevac-
cineerd bent. Dan hoeft dat in ieder geval 
geen belemmering te zijn. We beginnen 
om 19.30 uur en de DJ is Peter Bruininx. 
U bent allen weer van harte welkom in D’n 
Aachterûm.

2 oktober dansen in D’n Aachterûm

BERGEIJK - Nordic 
walking is een spor-
tieve vorm van wan-
delen, waarbij behal-
ve het onderlichaam 
ook het bovenlichaam 
getraind wordt en wat 
meer calorieën kost 

dan gewoon wandelen. Daarnaast ont-
ziet het knieën en heupen en verbetert 
het de houding en longfunctie. 

Wilt u ook weten wat Nordic Walking voor u 

kan betekenen? NWV de Witrijt biedt u de 
mogelijkheid om voor € 30,00 een cursus 
van 6 lessen te volgen. 

Bij voldoende belangstelling start de cur-
sus op zaterdag 23 oktober, van 10.00 
tot 11.00 uur bij de Negende Zaeligheyd, 
Witrijtseweg 15 in Bergeijk. 

U kunt zich opgeven voor 16 oktober 
via mailadres info@depinguin.nl. Ook kunt 
u eventuele vragen stellen via dit e-mail-
adres. 

Cursus Nordic walking bij NWV de Witrijt
Start zaterdag 23 oktober

JONG & OUD
Baasje gezocht 

voor kittens
Beste lezers van PC55,

Dit is een verhaal van Tomieta, een 
poes met visual probleem. Ze is blind 
aan een oog en ziet weinig door het 
andere oog. 

Tomieta was zwanger en ondervoed 
op straat gevonden. We willen daar-
om een warme en goede thuis vinden 
voor 3 rode, 1 grijze en 1 zwarte kitten, 
geboren in augustus. 

Voor meer informatie: j.avendonk@
gmail.com, telefoon 06-13313618 en 
jennjen044@hotmail.com.

Bij de Bus-
schoor in Hul-
sel ruikt het 
soms naar ri-
ool. Deze geur 
komt uit de 

ontluchtingsput van de persleiding. 

Rioolwater wordt vanaf rioolgemaal Hulsel 
(aan de Reuselsedijk) via een persleiding 
verpompt naar de rioolwaterzuivering in 
Hapert. Daar wordt het rioolwater schoon-
gemaakt, om het weer terug te geven aan 
de natuur. Als het water verpompt wordt, 
moet de lucht in de persleiding plaats ma-
ken voor water. In het riool moeten dus 
ontluchtingspunten zijn. Zo kan de lucht 
er weer uit. Bij de Busschoor (bij het bos 
aan de noordzijde langs de weg) vind je 
zo’n ontluchtingsput. De lucht die vrijkomt, 
heeft geen prettige geur.

Rioollucht bij Busschoor
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www.pc55.nl goed om te weten

Vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd 
komen in aanmerking voor het bevol-
kingsonderzoek om hun borsten te laten 
nakijken op beginnend borstkanker. Ont-
zettend goed dat er een dergelijke mo-
gelijkheid is. Ik maak er dan ook dank-
baar gebruik van. Ook van dat andere 
onderzoek waar ze op jongere leeftijd 
mee beginnen. 

Prettig? Nauwelijks! Belangrijk? Jazeker! 
Je zou het maar overslaan en later blijkt 
dat je te ziek bent om nog behandeld te 
kunnen worden. 

Ik had de horrorverhalen gehoord over 
het pletten van de tetten en met enige 
nervositeit ging ik richting de bus, want 
zo heet het mobiele onderzoeksgebouw. 
De wachttijd was nihil, voordat ik het 
laatste kledingstuk aan het haakje had 
hangen, zwierde de deur al open en had 
de medewerkster mijn eerste borst al te 
pakken. Ik kreeg onmiddellijk de slappe 
lach. Het zou je werk wezen om de hele 
dag borsten in een apparaat te klem-
men. Alles wat ze deed en zei, ging op 
de automatische piloot, van enige spon-
taniteit was nauwelijks sprake. Snap ik 

wel, ze hoort de hele dag hetzelfde en 
moet de hele dag hetzelfde uitleggen. 
Elke vrouw maakt waarschijnlijk dezelfde 
nerveuze grapjes. De medewerkster was 
allervriendelijkst maar het doel was te-
gelijkertijd om mij zo snel mogelijk weer 
buiten te hebben, dat had ik wel door.

Ik volgde braaf alle instructies op, ont-
spande wanneer zij zei dat het moest 
(lastig hoor met je borst in de klem), hield 
mijn adem in en probeerde tussendoor 
ook nog een informeel praatje te hou-
den. Maar goed dat dit onderzoek alleen  
bij vrouwen plaatsvindt: wij kunnen  
multitasken als geen ander.

Ik moet zeggen dat het me alles mee-
viel. Oké, mijn ‘vriendinnen’ zijn ooit met 
meer gevoel aangeraakt maar hé, daar 
kwam ik niet voor. Dit is de wetenschap 
en dat is niet gebaseerd op genot of ge-
voel. Ik heb me er verder niet echt in ver-
diept dus ik weet niet of de omvang van 
de borst van invloed is op de mate van 
ongemak tijdens het onderzoek. Mocht 
dat zo zijn, dat was het precies volgens 
de statistieken: gemiddeld. 

Erg benieuwd naar de uitslag. Een brief 
binnen tien dagen als er niks aan de 
hand is. Belt de huisarts vóór die tijd, 
dan is er alarm en paniek maar laten we 
daar vooralsnog niet vanuit gaan. Hope-
lijk mag ik over twee jaar weer. Dan weet 
ik wat me te wachten staat en ga ik er 
fluitend naar binnen.

Tetten 
pletten

column

INFORMATIEF

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

Winterviolen & vaste planten

www.vandommelenbloemen.nl
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65 jaar Stappaerts
In oktober 1956 startten Jan en Riek Stappaerts met 
Textielhuis Stappaerts. Inmiddels staat de derde generatie
aan het roer van Stappaerts mode en wonen en vieren 
wij ons 65-jarig jubileum met u!
We trappen op 1 oktober af met onze modedag. 
Van 10:00 tot 17:00 uur showt onze mannequin u de 
nieuwste najaarsmode. 
Daarnaast laat Anne Vissers-Frank u zien hoe haar 
handgemaakte sieraden gemaakt worden. 
Uiteraard zorgen wij voor iets lekkers bij de koffie en de 
hele maand oktober krijgt u een mooie shopper cadeau 
bij besteding van € 65,00*.

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497-381433

Onze merken Angels Jeans – Cecil – Dreamstar – Enjoy – Erfo – I-coni-K – Je suis Aimée - Leona – Mind.Set – NED – Relaxed by Toni – Setter - Signature  
Tom Tailor - Yest – Zerres – Zoso en voor de heren: Club of Comfort – Lerros – Tom Tailor - Twinlife

1 oktober
MODEDAG

We verloten iedere 
week een cadeaubon 

van €65,00!
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Nieuwe merken!
Zoso

Angels Jeans 
Relaxed by Toni 

MUZIKAAL

REUSEL - Oorspronkelijk was dit pro-
gramma op 17 juli gepland maar door 
corona moest het toen geannuleerd 
worden. Daarom nu een tweede po-
ging... Op vrijdag 1 oktober, om 20.00 
uur, geeft muziekgroep Vernice in De 
Kei in Reusel de aftrap van een nieuwe 
cyclus live muziekavonden. 

Gastartiesten: Josse en Freeke de Kort
Josse en Freeke de Kort uit Lage Mierde 
maken al jaren samen muziek. Normaliter 
spelen deze broer en zus in de bandjes 
Herrie en Popstoned, maar voor deze ge-
legenheid treden ze als duo op. Na méér 
dan een jaar zonder optredens hebben ze 
nu veel zin om op deze avond een akoes-
tisch setje te spelen.

Vernice verzorgt de muzikale invulling 
voor de rest van de avond. Ondanks de 
coronaperikelen heeft het kwartet het re-
pertoire toch kunnen vernieuwen en uit-
breiden. Gouwe ouwe pareltjes van CSNY, 
Pink Floyd, Jackson 5, Racoon en The 
Scene worden afgewisseld met akoes-
tische bewerkingen van nummers van 
o.a. Brittney Spears, George Michael, Ed 
Sheeran, Adele en Pink. 

Ook het nationale muziekproduct komt 
aanbod met o.a. nummers van Krezip, Ilse 
de Lange, Miss Montreal, Hannah Mae 
en Blackbird. Alles semi-akoestisch uit-
gevoerd met de van Vernice zo bekende 
harmonieuze samenzang. 

Na een lange tijd zonder live muziek is 
het tijd om onder het genot van een pint, 

glas wijn of ander drankje te genieten van 
de muziek. Toegang is gratis, maar een 

coronatoegangsbewijs (QR-code of op 
papier) en ID zijn verplicht!

Eindelijk weer live muziek met Vernice & Friends
Gastartiesten: Josse en Freeke de Kort

Josse en Freeke de Kort

BLADEL - Eindelijk is 
het zover, Podium10 
opent op zaterdag 2 
oktober haar deuren 
weer voor live muziek. 
Het seizoen wordt met 
volle overtuiging afge-
trapt. Reidehoosjes en 

Bite the Bullet brengen een ode aan hun 
helden. De mannen van Decay spelen ei-
gen werk. Een avond waar de muzieklief-
hebber zich kan laten onderdompelen in 
de sferen van metal, hardrock en punk.

Met de Reidehoosjes heeft Podium10 een 
meer dan uitstekende tribute weten te boe-
ken. Bij de echte Kempensessie-fans begint 
er een belletje te rinkelen wanneer de naam 
Reidehoosjes wordt genoemd. Zij spelen 
oude en nieuwe songs van de Limburgse 
punkband Heideroosjes. Hits als ‘Lekker 
Belangrijk’, ‘Sjonnie & Anita’ komen alle-
maal voorbij! Decay is een energieke me-
tal-geïnspireerde Brabantse hardrockband. 
Hun inspiratie komt uit old-school en mo-
dern. In 2016 kwam hun debuut-EP ‘Black’ 
uit. Bite the Bullet zal zich laten horen in 
twee verschillende sets. Zij staan klaar om 
de avond te vullen met hardrock en muziek 
van de legendarische band Guns ’n Roses.
Kortom, een avond vol scheurende gitaren, 
een biertje en natuurlijk een hoop gezellig-
heid. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
Bij de ingang wordt er gevraagd om een 
geldig coronatoegangsbewijs. Tickets zijn 
te verkrijgen via de website voor € 4,-.

www.podium10.nl

Podium10 trapt af met 
Heideroosjes, Decay 
en Guns ’n Roses 
tributebands
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Brie Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o een rol vers bladerdeeg 
o 125 gr gerookte spekreepjes
o 250 gr  kastanje champignons
o 1 rode paprika
o 3 bosuitjes
o 3-4 eieren 
o 12 plakjes Brie 
o 200 ml crème fraîche
o peper  en zout
o 2 el gehakte dille
o veldsla
o 10 pecannoten
o honing

Bak het spek uit in een koekenpan,
snijd de champignons en paprika in
stukjes en voeg toe aan het spek.
Snijd de bosuitjes in stukjes en voeg
toe aan het spek-champignon
mengsel en bak een paar minuten
mee. Draai het vuur uit.

Bekleed een ingeboterde taartvorm
met het bladerdeeg. Verdeel de
vulling gelijkmatig in de vorm. Klop
de eieren met peper, klein beetje zout
en crème fraîche tot een saus en giet

deze op de vulling. Snijd de brie in
plakjes en leg deze op de vulling.
Garneer met de dille. Bak de quiche
in 40-45 min. op 180°C in een
voorverwarmde oven.

Laat 10 min. rusten uit de oven. Dit
is om de eieren de kans te geven om
te stollen.

Serveer: op een beetje veldsla met
wat geroosterde pecannoten en
schenk er wat honing over.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in:  60  min

125 gr gerookte spekreepjes
250 gr  kastanje champignons

Een heerlijke hartige taart om het week-
end mee te starten. Behoorlijk wat mensen 
schrikt het gebruik van bladerdeeg af, te 
vet, en maken daarom nooit geen quiche 
of hartige taart. Bladerdeeg is vet en als 
dat de reden is om geen hartige taart te 
maken dan adviseer ik: neem fi lodeeg. Dit 
is gemaakt van alleen bloem en water. 

Om de velletjes aan elkaar te plakken wordt boter of olie gebruikt, maar dit kan ook met 
water. Neem 1 zakje deegvelletjes en leg deze overlappend in de vorm, bestreken met wa-

ter. Maak verder de taart hetzelfde en duw de 
overhangende vellen een beetje terug op de 

taart zodat ze niet verbranden. Succes!

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

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl
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01776 Chicago

Bakkerstraat 10, Reusel 
www.basemans-schoenen.nl

02075 Wheel 04481 Volga XW 03032 Lounge02075 Wheel 04481 Volga XW04481 Volga XW01776 Chicago 02075 Wheel02075 Wheel 03032 Lounge03032 Lounge

WOLKY
SELECT
WEEK
25 SEPTEMBER – 02 OKTOBER
Leuk cadeautje voor jou 
        bij  aankoop van Wolky’s

Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen:
voeten houden van deze schoenen!
Wil je het befaamde Wolky-comfort zelf ervaren? 
Kom dan bij ons langs en probeer ze zelf!
Wanneer je van 25 september t/m 2 oktober in 
onze winkel een paar Wolky’s koopt profi teer 
je van leuke extra’s! 

Sniederslaan 15A   •   Bladel

T. 0497 - 383 927

* Geldig van 24 september t/m 10 oktober 2021. De korting geldt niet in combinatie met andere acties of op reeds afgeprijsde artikelen. 
De korting geldt niet met terugwerkende kracht.

25%
KORTING
op Livera, Chantelle, 
Passionata en Femilet*

* Geldig van 24 september t/m 10 oktober 2021. De korting geldt niet in combinatie met andere acties of op reeds afgeprijsde artikelen. 
De korting geldt niet met terugwerkende kracht.

25%
KORTING
op Livera, Chantelle, 
Passionata en Femilet*
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HOOGE/LAGE MIERDE - Met ingang 
van dit seizoen zijn de korfbalverenigin-
gen SDO ’99 uit Lage Mierde en DDW uit 
Hooge Mierde gefuseerd. Voor de leden 
is dit goed nieuws.

Enkele jaren geleden is SDO ’99 begon-
nen met het opstellen van een toekomst-
plan. Dat resulteerde al snel in de conclu-
sie dat het door het teruglopende aantal 
kinderen moeilijk zou zijn om als club te 
blijven bestaan. Met name ook omdat in 
een kleine gemeenschap als Lage Mierde 
enkele clubs voor hun ledenaantal ‘vissen 
uit dezelfde vijver’. Om de leefbaarheid van 
de gemeenschap mee op peil te houden, 
werd besloten om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden waren voor een samengaan 
met DDW uit Hooge Mierde. De KNKV en 
enkele clubs uit de regio die hier al ervaring 
mee hadden opgedaan, hebben adviezen 
gegeven over hoe een en ander in zijn werk 
zou kunnen gaan.

Nadat de plannen waren voorgelegd, heb-
ben de leden ingestemd met een prak-
tische fusie met ingang van het seizoen 
2021-2022. Dit is heel erg fijn voor de 
overgebleven leden. Op deze manier kun-
nen zij hun sport blijven uitoefenen. Twee 
leden van het voormalige bestuur uit Lage 
Mierde zijn inmiddels ingestroomd in het 
huidige bestuur. Alle trainingen en de thuis-
wedstrijden van het buitenseizoen worden 
in Hooge Mierde gespeeld. Als naam voor 
de gefuseerde club is besloten om DDW te 
blijven voeren (vooral vanwege de herken-
baarheid). Het nieuwe seizoen is 2 weken 
geleden van start gegaan. Alle leden heb-
ben hun eerste wedstrijd al weer gespeeld. 
De toekomst wordt met vertrouwen tege-
moet gezien!

Fusie korfbalverenigingen 
SDO ’99 en DDW

EERSEL - Vilten, zuurkool maken, heren-
boeren, zwarte look, quilts, live muziek... 
Dit is slechts een kleine greep uit het 
programma van de Herfst-Natuurmarkt 
die op zondag 3 oktober bij Kempenmu-
seum De Acht Zaligheden, Kapelweg 2 
in Eersel wordt gehouden. 

Ook worden allerlei natuur- en gezond-
heidsproducten aangeprezen. Samen met 
demonstraties van oude ambachten staat 
dit garant voor een heerlijk dagje uit in de 
mooiste boomgaard van Eersel. De be-
kende Bergeijkse band Plausible Pleasure 
Ragtime Band zorgt die middag voor de 
muzikale omlijsting.

Vanaf 11.00 uur komt de geur van verse 
koffie en appelgebak - met appels uit eigen 
tuin - u al tegemoet. Een smaakvol begin 
om daarna de leuke marktkramen te ont-
dekken. Daarin is te zien hoe wijn, zuurkool 
en honing wordt gemaakt, maar er zijn ook 
prachtige creaties van wol, droogbloemen 
en quilts te zien. Doorlopend gedurende 
de dag geven leden van Herenboeren de 
Kempen presentaties over hun plannen.

Uiteraard is er ook gedacht voor de innerlij-
ke mens. De museumbakkers bakken heer-
lijke broodjes en er is huisgemaakte, verse 
soep. Voor de kinderen is er een speciaal 
Kabouterpad kriskras door de kruidentuin. 
Word jij de beste speurneus van de dag? 
Buiten zijn de prachtige beelden van Ann 
Oris nog te bezichtigen en in het muse-
um kan men zich laten verrassen door het 
uniek beeldend werk van Peter Adams en 
Corry Pasmans.

De Herfst-Natuurmarkt begint op zondag 3 
oktober om 11.00 uur en eindigt om 17.00 
uur. Er wordt bij de ingang gecontroleerd 
op een geldig vaccinatiebewijs of negatief 
testbewijs. De entree is € 3,- en kinderen 
van 12 jaar of jonger mogen gratis binnen. 
Hetzelfde geldt voor trouwe donateurs en 
museumkaarthouders. U bent van harte 
welkom bij Kempenmuseum De Acht Za-
ligheden aan de Kapelweg 2 in Eersel. Mis 
het niet!

Herfst-Natuurmarkt bij het 
Kempenmuseum

Het afgelopen jaar vallen steeds meer 
lantaarnpalen uit in het centrum van Reu-
sel (De Lend, Markt en Kerkplein). Hier-
over krijgen we regelmatig meldingen. 
We repareren deze lampen niet allemaal. 

Waarom geen reparatie?
Omdat een groot deel van de lampen 10-20 
jaar oud zijn, zijn deze niet demonteerbaar. 
Ook komt de uitvoering van het centrum-
plan dichterbij. Daarom vervangen we de 
lampen alleen als het strikt noodzakelijk is. 
De meeste lantaarnpalen staan dicht op el-
kaar, waardoor er genoeg verlichting blijft. 
Waar het uitvallen van lampen tot onveilige 
situaties leidt, vervangen we uiteraard de 
straatverlichting!

Neem voor meer informatie gerust contact 
op met team Ruimtelijk Beheer via 0497-
650650 of ruimtelijkbeheer@reuseldemier-
den.nl (met als onderwerp ‘Straatverlich-
ting centrum Reusel’).

Licht uit!
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O U R  N E W  A R R I V A L S 
SNIEDERSLAAN 12A BLADEL

NIEUWSTRAAT 24 EERSEL
WWW.DURLINGER.COM

VERMAAK

SOMEREN - Uniek: stijldansen nieuwe 
stijl met de dansen van nu!  Ook salsa/
bachata, swingsolution, het kan alle-
maal. Lessen op elke dag van de week. 
Dansschool Hellendoorn al 75 jaar de 
gezelligste dansschool van Brabant 
heeft weer een uitgebreid dansaanbod 
voor jong en oud in de Kempen.

3 generaties van professionele dansleraren 
staan garant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele dansen, 
waarbij een gezellig avondje uit centraal 
staat!. Stijldansen nieuwe stijl: voor alle 
leeftijden. Je leert vooral de dansen die 
je ook daadwerkelijk nodig hebt, zodat 
je je op elk feestje van je beste kant kunt 
laten zien. Salsa/bachata/kizomba: voor 
alle leeftijden, lekker uitleven op zwoele 
latin muziek en veel makkelijker te leren 
dan je denkt. Swingsolution, rock and roll: 

voor mensen die van het betere gooi- en 
smijtwerk houden.

De lessen worden verzorgd in Valkens-
waard, Bergeijk, Casteren, Bladel, Hulsel, 
Reusel en Someren. Met wekelijks gezelli-
ge dansavonden om het geleerde in prak-
tijk te brengen of gewoon lekker dansen 
(ook voor niet-leden).

Kunt u al dansen? Instromen is bij ons 
geen probleem, wij zoeken een geschikte 
club. Van beginners tot en met topklasse. 
Diverse niveaus, ook gezelligheidsclubs! 
Dansen wanneer het u uitkomt. Wij verzor-
gen danslessen op alle dagen van de week, 
waardoor u geen dansles hoeft te missen, 
bijvoorbeeld bij onregelmatige diensten. U 
zit niet vast aan een bepaalde dag (gratis 
inhaal lessen).

Workshops
Op feestjes of andere gelegenheden, een 
leuke activiteit. Groepen die een leuke 
workshop willen, zoals salsa, foxtrotje night 
fever, rock and roll, stijldansen, zumba, etc. 
kunnen op locatie of in onze dansschool te-
recht. Ook privéles of een trouwcursus be-
hoort tot de mogelijkheden, ook aan huis. 

Wij hopen u te mogen begroeten bij de 
grootste en gezelligste dansschool van 
Brabant. Voor aanmeldingen en info (les-
tijden) kunt u bellen naar W. Hellendoorn, 
tel. 06-55140501 of voor het complete pro-
gramma kijk dan op:

www.dansschoolhellendoorn.nl

Dansen of dansles, 
het mag weer!

BLADEL - Op zondag 19 september 
zijn voor de 25e maal de Lamers & Van 
de Wijdeven Open Blaalse kampioen-
schappen jeu de boules voor Doublettes 
gehouden op de jeu de boulesbanen van 
DSP in Netersel.

Dit evenement, wat de laatste jaren is uit-
gegroeid tot een ver in de omstreken be-
kendstaand toernooi, kan natuurlijk niet 
blijven bestaan zonder sponsors. Wij dan-
ken hiervoor Lamers & van de Wijdeven en 
Hypotheekhulp.nl  hartelijk voor hun onder-
steuning en medewerking in deze.

Om de 1e en 2e plaats speelden het team 
van Johny Gielen tegen het team van Pier-
re Swalen. Dit was een partij die uiteinde-
lijk uitviel in het voordeel van het team van 
Johny Gielen.

Voor alle teams was er zoals men gewend 
is een kleine attentie beschikbaar gesteld 
en tevens waren er voor de eerste 10 plaat-
sen zeer mooie prijzen in de vorm van een 
levensmiddelenpakket. Voor de laatste 
plaats was er natuurlijk ook een poedel-
prijs. Deze kwam in het bezit van het  team 
Van der Linden. Voor de winnaar van het 
toernooi, het team van Johny Gielen, was 
het de 1e keer dat zij in het bezit kwamen 
van de felbegeerde Lamers & Van de Wij-
deven Wisseltrofee. De Hypotheekhulp.nl 
wisseltrofee voor de beste niet-licentiehou-
der was voor het team van Peer van Eekert.

Graag willen wij alle teams, en natuurlijk 
niet te vergeten al onze sponsors en alle 
vrijwilligers, heel hartelijk bedanken voor 
hun geweldige medewerking om dit evene-
ment tot een geweldig succes te maken.

Succesvolle 25e Lamers & Van de Wijdeven 
Open Blaalse kampioenschappen jeu de boules

Links team van Eekert en rechts team Gielen (foto: Toon Roelse)
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Door Renate Pijnenburg, 
Cultureel Centrum Den Herd

Jaaaaa, we mogen weer! Echt, we hebben het 
zó ontzettend gemist. Het programma lag al 
een poosje klaar, de artiesten kenden hun tekst, 
hadden zich suf gerepeteerd en waren helemaal 
klaar voor een seizoen vol vermaak en genietend 
publiek. En toen kwam….ach, we gaan het er 
niet meer over hebben en we hopen alleen dat 
we nu ook echt dóór kunnen.

De laatste berichten zijn gunstig genoeg voor de 
zalen, volle bezetting is mogelijk en dat is voor 
de zalen en de artiesten natuurlijk goed nieuws. 
We mogen weer samen lachen, samen een borrel 
drinken na de voorstelling en samen kunnen we 
ervoor zorgen dat de artiesten maar ook de technici 
en iedereen die íets met een voorstelling te maken 
heeft, de afgelopen tijd snel vergeet. 

Zijn er dan helemaal geen restricties meer? Nou, 
gelukkig niet veel nee. Natuurlijk vragen we onze 
bezoekers thuis te blijven bij de welbekende klach-
ten. De enige klachten die we onze bezoekers 
toewensen is buikpijn van het lachen of een lichte 
hoofdpijn na het drinken van een pilsje na afl oop. 

Want ook dat is voor veel mensen een poosje 
geleden. 

Weet je eigenlijk  nog hoe het moet, naar het 
theater gaan? Laten we een korte uitleg geven. 
Je gaat naar de website van je theater, bekijkt 
het programma, belt eventueel vrienden of 
familie, kiest één of meer voorstellingen uit, 
reserveert via de site, begint met het maken van 
plannen en geniet van de voorpret. Op de avond 
zelf kleed je je gezellig aan, kom je op tijd naar 
het theater, ga je zitten en laat je het voor de rest 
gebeuren. Zo simpel is het! Maar ook zó lang 
geleden.

Hebben we nog één verzoekje; als het enigszins 
mogelijk is binnen je budget, kies een voorstel-
linkje méér dan anders. Laat de artiesten voelen 
dat we ze steunen; dat we willen dat ze volgend 
jaar ook nog de theaters in kunnen. Voor ons is het 
een paar euro extra, voor artiesten en alle mensen 
die verder bij de voorstellingen betrokken zijn, bete-
kent het misschien nét het verschil tussen stoppen 
of doorgaan met datgene wat ze het  liefst doen. 
Vind je het een brutale vraag? Ja, is het ook maar 
we vragen het niet voor onszelf; de culturele sector 
kan álle steun gebruiken.

Zien we je bij één van onze voorstellingen? 
Je bent van harte welkom en we gaan er samen 
een fantastisch seizoen van maken!

www.tschouw.nl  •  www.denherd.nl
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VERMAAKWelkom in het  theater

We mogen weer!

Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl Kerkplein 69 • 5541 KB Reusel • 0497 712090 • info@tschouw.nl • www.tschouw.nl

TIJD VOOR THEATER
DEN HERD                          & ‘T SCHOUW

Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters. Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters.

Zaterdag 9 oktober:
Fabian Franciscus

Zaterdag 16 oktober: 
Kees van Amstel

Zaterdag 23 oktober: 
Jochen Otten

Zaterdag 25 september:
Kiki Schippers

Zaterdag 2 oktober: 
Tigre Blanco

Woensdag 6 oktober: 
André het Astronautje

(gratis kindervoorstelling in het kader
van de Kinderboekenweek, aanvang 15.00 uur)
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VAN SANTVOORT 

OPEN TAXATIE 
DAGEN!
Ook dit jaar is er wegens corona geen NVM OPEN HUIZEN DAG. In plaats  
hiervan presenteert Van Santvoort Makelaars de OPEN TAXATIE DAGEN!  
Onze makelaars komen zaterdag 2 oktober geheel vrijblijvend bij u thuis  
een kijkje nemen om GRATIS de verkoopwaarde van uw woning in te  
schatten. Dat maakt het u gemakkelijker een beslissing te nemen over  
uw verhuiswens. De uitkomst kan tevens een rol spelen bij het eventueel  
wijzigen van uw hypotheek. Maar ook als u alleen maar nieuwsgierig bent,  
komen we graag langs.

WAAR KIJKEN WE NAAR BIJ DE TAXATIE?
• soort, grootte en indeling van de woning

• architectonische en bouwkundige kwaliteit

• staat van onderhoud van woning en installaties

• locatie, omvang perceel, uitzicht, omgeving

• kwaliteit van de afwerking van het geheel

• recente prijzen van vergelijkbare woningen in de buurt

HOE GAAT HET IN  
Z’N WERK?
Stap 1: De aanvraag  
U mailt Van Santvoort Makelaars via otd@vansantvoort.nl  
om een afspraak te maken. 

Stap 2: De taxatie 
Op het afgesproken tijdstip voert een van onze taxateurs  
het onderzoek ter plaatse uit, in maximaal 30 minuten. 

Stap 3: De waarde 
Uiterlijk 5 werkdagen na het bezoek stelt de taxateur u 
mondeling op de hoogte van de door hem/haar geschatte 
waarde. U ontvangt geen schriftelijk rapport; het is geen 
officiële taxatie, maar een indicatie waaraan geen rechten 
kunnen worden ontleend.

Als het aantal aanvragen groot is, kan de taxatie mogelijk  
ook op een andere dag dan zaterdag 2 oktober worden 
uitgevoerd. 

WWW.VANSANTVOORT.NLAANMELDEN VIA OTD@VANSANTVOORT.NL

ZATERDAG

2 OKTOBER

VSM Open taxatie dag _2 oktober 2021_b 265 x h 195 HR.indd   1VSM Open taxatie dag _2 oktober 2021_b 265 x h 195 HR.indd   1 20-09-2021   14:2320-09-2021   14:23

BLADEL - De invloed van leefstijl op de 
kans om dementie te krijgen is groot. In 
The Lancet van 30 juli 2020 constateer-
den onderzoekers dat er 12 zelf-beïn-
vloedbare factoren zijn voor dementie. 
Samen kunnen deze in theorie 40% van 
de dementiegevallen voorkomen of uit-
stellen. Daarvan is gehoorverlies, met 
8%, de meest voorkomende. Bijgaande 
infographic toont het gewicht van de 
verschillende risicofactoren. 

Als we een geneesmiddel zouden vinden 
dat de kans op dementie met 40% zou 
verminderen, dan zou dat alle voorpagina’s 
halen. In theorie is dat ook te bereiken door 
de leefstijl van geboorte tot hoge leeftijd 
voor 100% te optimaliseren. Maar dat valt 

minder op en krijgt daardoor niet die pu-
bliciteit. Naast de 40% zelf-beïnvloedbare 
factoren zijn onder andere erfelijke factoren 
verantwoordelijk voor dementie. 

Gehoorverlies leidt tot isolement en 
minder prikkeling van de hersenen 
Mensen die slechter horen mijden feest-
jes, rumoerige ruimtes en sociale contac-
ten. Dat leidt tot meer isolement en minder 
prikkeling van de hersenen. Waarschijnlijk 
is dat de belangrijkste reden waarom zij 
sneller dement worden. Je hersenen actief 
houden, bijvoorbeeld door sociale con-
tacten te behouden door een hoortoestel 
te nemen als je slechter hoort, helpt mo-
gelijk om niet of later dementie te krijgen. 
Op dit moment zijn er circa 280.000 men-
sen met dementie in Nederland. Naar ver-
wachting verdubbelt dit aantal naar meer 
dan een half miljoen. Sinds 17 juni 2021 is 
Van Boxtel hoorwinkels de trotse partner 
van Stichting Alzheimer Nederland. Deze 
samenwerking sluit aan bij wie Van Boxtel 
hoorwinkels zijn: de hoorzorgexperts die 
het leven van mensen willen verbeteren 
door ze beter te laten horen. Doel van de 
samenwerking met Alzheimer Nederland is 
onder meer om samen mensen bewust te 
maken van het belang van een goed ge-
hoor voor de preventie van dementie. 

In Bladel is de Van Boxtel hoorwinkel  
gevestigd aan Gindrapassage 15. E-mail: 
bladel@vanboxtelhoorwinkels.nl

Gehoorverlies is meest voor-
komende zelf-beïnvloedbare 
risicofactor voor dementie

BLADEL - DeGoeiplak is een activitei-
tenvoorziening in Bladel voor thuiswo-
nende ouderen die door hun leeftijd of 
beperkingen niet mee kunnen doen aan 
reguliere activiteiten. Een zorgindicatie 
is niet nodig om deel te nemen. 

DeGoeiPlak is weer geopend voor een 
open inloop op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 13.30 uur. Met 
name op de woensdag hebben we nog vol-
doende ruimte om gasten te verwelkomen. 
Er wordt koffie en thee geschonken en een 
heerlijke lunch geserveerd tegen het ge-
bruikelijke tarief. Vervoer is weer mogelijk 
(graag wel even aanmelden).

Beweeg- en handwerkclub
Op donderdagochtend is er een handwerk-
club en op donderdagmiddag een beweeg-
club. Beide groepen zouden graag nieuwe 
deelnemers verwelkomen.  

Zelfhulpgroepen
Wekelijks vinden er zelfhulpgroepen plaats 

waarvoor u zich ook kunt aanmelden. Deze 
zelfhulpgroepen zijn bedoeld voor mensen 
die een belangrijke of ingrijpende ervaring 
in hun leven hebben doorgemaakt. Lotge-
noten weten als geen ander hoe iemand 
zich voelt en zij kunnen tips en ervaringen 
delen. De zelfhulpgroep wordt ondersteund 
door vrijwilligers/mede ervaringsdeskundi-
gen en er is dus geen professionele bege-
leiding aanwezig. Deelname is anoniem en 
kosteloos. 

Infopunt Zorg en Welzijn
Op maandag en vrijdag is het infopunt Zorg 
en Welzijn open tussen 09.30 en 11.30 uur. 
Speciaal voor mantelzorgers is de gemeen-
te Bladel samen met Wél!zijn de Kempen 
het inloopspreekuur Mantelzorg gestart.  
Iedere eerste maandag van de maand 
kunt u hier terecht voor ondersteuning van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Medewerkers van Wél!zijn de Kempen en 
mantelzorgondersteuner Eva Delissen zul-
len hier aanwezig zijn om al uw vragen te 
beantwoorden. Je mag ook mailen naar  
infozorgenwelzijn@welzijndekempen.nl 

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Ivonne Megens van Welzijn de Kempen,      
telefoon 06-57782844, e-mail naar imegens 
@welzijndekempen.nl of loop even binnen 
bij Kloostertuin 2 in Bladel.

Dagactiviteiten DeGoeiplak 
weer van start!
Open inloop op dinsdag, woensdag en donderdag
van 10.00 tot 13.00 uur
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7:30 Je komt aan bij de klant en neemt de werkzaamheden van 

vandaag door. Vervolgens begin je aan de voorbereidingen 

van de klus en het demonteren van de oude kozijnen.

9:00 Het voorwerk schiet al goed op! Tijd voor een kop koffie.

11:00 De oude kozijnen zijn er uit! Tijd voor het klaarmaken van de 

stelkozijnen, zodat jullie vanmiddag direct kunnen starten met 

het monteren

12:00  Lunchtijd!

12:30 Jullie beginnen met het plaatsen van de nieuwe kozijnen om 

deze vervolgens af te werken en af te kitten.

15:30 De kozijnen zitten er in en de werkplek ziet er weer netjes uit. 

Je hebt met de klant alles nagelopen. Met een tevreden 

gevoel stap je de werk bus in richting  het magazijn 

om de materialen te lossen.

16:00 De werkdag zit er weer op!

Dit wordt jouw dag
7:307:30 Je komt aan bij de klant en neemt de werkzaamheden van 

Je komt aan bij de klant en neemt de werkzaamheden van 
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9:009:00 Het voorwerk schiet al goed op! Tijd voor een kop koffie.
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12:0012:00  Lunchtijd! Lunchtijd!
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Je hebt met de klant alles nagelopen. Met een tevreden 
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om de materialen te lossen.
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16:0016:00 De werkdag zit er weer op!
De werkdag zit er weer op!

Dit wordt jouw dagDit wordt jouw dag

Belisol. Meer dan 40 jaar kozijnen en deuren zonder zorgen.
Dillenburgstraat 11, 5652 AM Eindhoven, T 040-200 52 00

Zet jij graag jouw ervaring in de bouw in voor het leveren van vakwerk in onze regio?

Bij Belisol Eindhoven plaatsen we kozijnen en deuren bij nieuwbouw- of renovatieprojecten 
voor particuliere klanten. Hiernaast is Belisol dé grootste en snelst groeiende leverancier van 
kozijnen en deuren in Nederland. Al 43 jaar staan we voor service en kwaliteit.
Kom jij ons team van monteurs versterken?

Heb je interesse in deze topbaan bij Belisol Eindhoven of wil je graag meer weten? 
Neem dan contact met ons op via 040-200 52 000 of mail naar: aniek.smeets@belisol.com

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA MONTEUR?!
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In onze landelijke omgeving zijn er veel 
woningen met grote en diepe tuinen. 
Vaak is daar van oudsher al allerlei be-
bouwing aanwezig. Tegenwoordig wordt 
die ruimte achter het huis ook gebruikt 
voor een mantelzorgwoning. Een kleine 
woning waar ouderen met hulp van hun 
kinderen nog lang zelfstandig kunnen 
wonen. Ook voor een dergelijke wo-
ning is het van belang deze duurzaam 
en energiezuinig te bouwen. Dat bete-
kent goed isoleren; geef de woning een 
thermische schil die voldoet aan eisen 
die vergelijkbaar zijn met nieuwbouw-
woningen. 

Via het EnergieLoket werd KempenEnergie 
om advies gevraagd over de verwarming 
van een dergelijke woning. De ruwbouw 
stond er al en ook de isolatie zag er goed 
uit. Een kleine woning die goed geïsoleerd 
is, heeft weinig warmte nodig. Een gaske-
teltje was de planning. We hebben daar de 
mogelijkheid van een warmtepomp naast 
gezet. Dat vraagt wel iets meer investe-
ring maar de gebruikskosten zijn veel lager. 
Daarnaast biedt een warmtepomp de mo-

gelijkheid om de woning comfortabel 
te koelen. Om de extra investering wat 

te drukken, geeft de overheid een subsi-
die van ongeveer 20%. Want het landelijk 
beleid bestaat uit stoppen met aardgas 
voor de verwarming van onze woningen. 
Met een nieuwe woning die nog jaren mee 
moet kun je daarom beter een techniek 
voor de toekomst kiezen. De warmtepomp 
is zo’n techniek. Verder hebben we ook ter 
plekke gekeken hoe de woning zonder veel 
warmteverlies geventileerd kan worden. 
Een balansventilatiesysteem met warmte-
terugwinning bleek nog goed in te passen. 
De vooroordelen over deze nieuwe tech-
nieken hebben we weg kunnen nemen. De 
bouwers gaan een nieuwe afweging ma-
ken want een snelle berekening liet zijn dat 
deze woning gemakkelijk energieneutraal 
kan worden.

Heb je ook plannen om te bouwen of te 
verbouwen, steek je licht eens op bij de 
5 energieloketten van KempenEnergie 
op zaterdagmorgen. Vragen stellen via 
e-mail energieloket@kempenenergie.nl of 
belllen naar 06-57871160 kan ook.

www.kempenenergie.nl

Verwarming mantelzorgwoning
Advies over 

energieverbruik

te drukken, geeft de overheid een subsi-

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!
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UIT EIGEN KWEKERIJ
Potchrysanten
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 u  

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

UIT EIGEN KWEKERIJ
Potchrysanten
Violen F1 “grootbloemig”
Bosviolen “kleinbloemig”

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 u  

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15
Bergeijk

Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

Broekstraat 15, Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

REGIO - Hoe werkt mijn tablet? Hoe zet 
ik een e-book op mijn e-reader? Waar 
vind ik handige apps en hoe installeer 
ik ze op mijn smartphone? Hoe surf ik 
veilig online en waar vind ik betrouw-
bare informatie op internet? Bibliothe-
ken Bladel, Hapert en Reusel starten 
weer met de Digitale café’s. Hier kun je 
terecht voor alle vragen over internet, 
apps, tablet, e-reader of smartphone.

Met regelmaat zullen specifi eke onderwer-
pen aan bod komen, zoals bijvoorbeeld 
e-books, YouTube of cookies. Verzoeken 
voor een specifi ek onderwerp, kunnen wor-
den ingediend via bladel@bibliotheekde-
kempen.nl, reusel@bibliotheekdekempen.
nl of via een medewerker van de biblio-
theek.

Klik & Tik
Ook kun je op deze momenten de gratis 
cursus Klik & Tik volgen, waar je leert om-
gaan met computers en internet. Deze gra-
tis cursus is bedoeld voor mensen die wil-
len leren omgaan met de laptop of tablet. 
We beginnen bij het begin en dan gaan 
we stap voor stap verder. In de cursus 
wordt eerst aandacht besteed aan het le-
ren typen, e-mailen en het internet opgaan. 
Daarna leer je online zoeken, websites 
bekijken, online formulieren downloaden 
en invullen en maak je kennis met social 
media. De cursus kan individueel gevolgd 
worden en is zo ontwikkeld dat iedereen de 

onderdelen in zijn eigen tempo kan doorlo-
pen. Vakkundige en geduldige trainers zijn 
aanwezig om je te begeleiden en vragen te 
beantwoorden. Het meenemen van een ei-
gen laptop of tablet heeft de voorkeur.

Data en tijden
-  Hapert: iedere donderdag van 09.30 tot 

10.30 uur, start 7 oktober, in de Klooster-
tuin in Hapert. Hier werken we samen met 
St. Steunpunt Kloostertuin.

-  Bladel: iedere donderdag van 11.00 tot 
12.00 uur, start 7 oktober, in de Biblio-
theek van Bladel.

-  Reusel: iedere dinsdag van 11.00 tot 
12.00 uur, start 5 oktober, in de Biblio-
theek van Reusel. 

Aanmelden
Als je interesse hebt, graag vooraf aanmel-
den. Voor Bladel en Hapert: aan de balie van 
Bibliotheek Bladel of Hapert, bellen naar 
085-7733290 of een e-mail sturen naar bla-
del@bibliotheekdekempen.nl. Voor Reusel: 
aan de balie van Bibliotheek Reusel, bellen 
naar 085-7733289 of een e-mail sturen naar 
reusel@bibliotheekdekempen.nl

Klik & Tik: beter worden in digitaal
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Tom van Hoof is eigenaar en oprichter 
van Van Hoof IT. Sinds 2005 heeft hij zijn 
kantoor aan de Mastbos in Bladel. 

Vertel kort iets over het bedrijf
“Wij zitten in het informatie- en 
communicatiebeheer. We focussen ons 
op de zakelijke eindgebruiker. Begonnen 
aan de keukentafel tijdens de studie. Er 
kwamen steeds meer opdrachten bij, 
klanten klopten voor steeds meer zaken en 
oplossingen aan en zo is langzaam maar 
zeker een totaalconcept ontstaan waarbij 
we er alles aan doen om onze klanten te 
helpen als het op informatica aankomt.

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
“Ik ben klantgericht, betrokken en doe 
alles om een oplossing te vinden. Kan zelfs 
wel ooit wakker liggen van een probleem 
van een klant. Soms ben ik wat ongeduldig 
en bij mij is afspraak, afspraak.”

Waarom ben je ondernemer geworden?
“Vanwege de vrijheid om mijn eigen 
beslissingen te nemen. Ik heb nog nooit 
voor een baas gewerkt, op vakantie-
baantjes na dan.”

Heb je tips voor ondernemers
die nu starten?
“Niet bang zijn en erop vertrouwen dat 
goed werk zichzelf promoot. Geen betere 
reclame dan tevreden klanten. Niet te snel 
‘nee’ zeggen. Je kunt meer dan je denkt 
en als je bereid bent een stapje extra te 
zetten voor een klant, betaalt zich dat later 
terug.” 

Beste tip die je ooit gekregen hebt?
Je kunt niet alleen geld verdienen met 
verkopen maar ook met inkopen.” 

Hoe vind je balans tussen werk/privé?
“Ik ben tevreden met de balans die er nu is. 
Ik vind werken echt leuk. Vrij nemen als er 
nog werk ligt, voelt niet altijd goed maar het 
moet soms wel. Een weekje of weekendje 
weg doet dan wonderen.”

Mooiste compliment dat een klant ooit 
gegeven heeft?
Dat we met naam genoemd werden in de 
paginagrote bedank-advertentie van Van 
Der Heijden Transport. Wij hadden na de 
brand met man en macht gewerkt om de 
systemen weer operationeel te krijgen. Dat 
lukte binnen 36 uur. Voor ons een echte 
uitdaging en de ontlading toen het bedrijf 
weer door kon, was enorm. We moesten 
daarna wel een paar uurtjes slaap inhalen.”

Wat was je grootste uitdaging als 
ondernemer?
“Ik vond de overstap naar personeel 
aannemen wel heftig. Je haalt jezelf 
daarmee meer verantwoordelijkheid op 
de hals. En je moet leren om erop te ver-
trouwen dat ze het werk net zo goed en 
betrokken doen als ik van mezelf gewend 
was. Het is allemaal goed gekomen maar 
ik vond het wel een dingetje.”

Wat vind je van OBGB?
“Een mooie organisatie om collega-
ondernemers te ontmoeten. Je weet – 
onder andere door de nieuwsbrieven en 
bedrijfsbezoeken – wat er leeft in de regio 
bij collega’s.”

www.obgb.nl

OBGB−LID IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Van Hoof IT
BEDRIJVENTERREIN:
De Beemd
SECTOR:
ICT
LID VAN OBGB VANAF : 2016
AANTAL MEDEWERKERS : 2

Tom van Hoof
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EEN FAMILIAIR BEDRIJF DAT JOU DE WERELD BIEDT
Solliciteer naar jouw droombaan als 
vrachtwagenchauffeur

www.werkenbijklg.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

We krijgen regelmatig meldingen over 
voertuigen die te hard rijden. Het gaat 
dan meestal over (vracht)auto’s die de 
bebouwde kom in- en uitrijden. Aanwo-
nenden van de komgrens ervaren daar-
door overlast. Denk aan geluidsoverlast, 
trillingen en onveilige situaties. 

Wat doet de gemeente?
In ons Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers-
plan (GVVP) staan onder andere onze snel-
heidsregels en voor welke type wegen ze 
gelden. De GVVP vind je op www.reuselde-
mierden.nl/beleidsstukken onder Verkeer 
en vervoer. Zowel binnen als buiten de be-
bouwde kom voeren we projecten uit om 
onze wegen veilig te houden of te maken. 
Op basis van meldingen krijgen wij inzicht 
in waar te hard gereden wordt. Misschien 
is het op sommige wegen op basis van 
de bestrating of wegmarkering niet direct 
duidelijk wat de maximale snelheid is. Dan 
moeten wij wegen aanpassen.

Als we ons veilig van A naar B willen bewe-
gen, moeten we rekening met elkaar hou-
den. Door je rijgedrag aan te passen en je 
bewust te zijn van je omgeving, houd je het 
veilig. Houd je dus aan de maximale snel-
heden van 30/50 km/u binnen de bebouw-
de kom en 60 km/u buiten de bebouwde 
kom. Dat is veiliger voor je medemens én 
beter voor het milieu! Benieuwd naar wat 
te hard rijden bijvoorbeeld doet met je rem-
weg en reactietijd? Lees dan het artikel op 
de website van Veilig Verkeer Nederland: 

www.vvn.nl/waarom-rijden-we-te-hard-
en-wat-doet-dat-met-de-remweg

Haastige spoed is zelden goed

Ben je mantelzorger in onze gemeente 
en heb je zin in een leuke dag met lunch 
en vermaak, samen met andere mantel-
zorgers? Meld je dan aan voor de Man-
telzorgdag op 9 november!

In juli vroegen wij mantelzorgers of zij een 
voorkeur hadden voor een Mantelzorgdag 
overdag of ’s avonds. De meesten kozen 
voor overdag, zoals voorgaande jaren. 
Daarom wordt de Mantelzorgdag dit jaar 
gevierd op dinsdag 9 november van 10.00 
tot 16.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur). De 
Mantelzorgdag vindt plaats in de Ster, De 
Houtert 6 in Lage Mierde. 

Je kunt je tot 15 oktober aanmelden via 
k.soontiens@reuseldemierden.nl. Samen 
maken we er een gezellige dag van.

Meld je aan voor 
de Mantelzorgdag
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Het aantal benodigde 
schoten was 198.

Koningsschieten in Netersel
Zaterdag 18 september was het Koningschieten bij gilde St. Brigida in Netersel.

De nieuwe Koning is Frans Lemmens (links). 

Oude Koning was Henk Michiels (rechts)
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Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Toen Yara Reijrink drie jaar 
was, wist ze al precies wat ze aan wil-
de. Kwam haar moeder met een jurkje of 
combinatie aanzetten die haar niet be-
viel, dan trok ze het niet aan. Ze maakte 
zelf wel uit wat ze droeg. Het is dus ook 
niet verwonderlijk dat ze nu aan de weg 
timmert om naam te maken als mode-
ontwerpster. Haar collectie ligt inmid-
dels in de winkel. Tijd voor een nadere 
kennismaking.

Eigen mening
“Ik weet het natuurlijk zelf niet meer maar 
dat ik mijn eigen mening had over mode op 
zéér jonge leeftijd, blijkt echt waar”, lacht 
Yara, van oorsprong afkomstig uit Dies-
sen maar al een aantal jaar in Reusel wo-
nend. “Ik organiseerde modeshows voor 
mijn Barbies en ik heb álle uitgaves van 
Top-Model versleten. Daarmee maakte ik 
mijn eerste ontwerpen. Na de middelbare 
school ben ik naar het Koning Willen I Col-
lege gegaan, afdeling Fashion & Design. 
Daar zat ik helemaal op mijn plek en heb ik 
veel geleerd. Vooral om na te denken over 
het concept, wat je wilt uitdragen en waar 
je voor staat.”

Nieuw-Zeeland
Na het behalen van het diploma, besloot 
Yara om er drie maanden tussenuit te knij-

pen. “Ik wilde de wereld zien en maakte de 
keuze om naar Nieuw-Zeeland te gaan”, 
vertelt ze verder. “Ik zou in mijn eentje ge-
gaan zijn maar toen leerde ik Jens kennen. 
Hij wilde mij niet zo lang missen. ‘Dan moet 
je meegaan’, zei ik en dat deed hij. We heb-
ben een fantastische tijd gehad. We kozen 
er bewust voor om geen trip langs alle toe-
ristische trekpleisters te maken maar juist 
ons eigen plan te trekken. We reisden in 
een hippie-camper; die zetten we op het 
strand en zorgden zelf voor ons eten. Tij-
dens ons verblijf op Cape Reinga zag Jens 
dat er een hengel afdreef in de oceaan. Hij 
zwom erachter aan en bracht de hengel te-
rug bij de vissers. We werden meteen uit-
genodigd voor het eten. Op die manier leer 
je de mensen en de verhalen van een land 
snel en goed kennen.”

Inspiratie
Bijna alles wat Yara en Jens meemaak-
ten tijdens de reis, was inspiratie voor de 
kledinglijn van Yaárre, zoals het label al 
genoemd werd. “Ik kocht onderweg een 
schetsboek en elke vrije minuut was ik be-
zig met ontwerpen. Alles was inspiratie: de 
kleuren, geuren, vormen, verhalen maar 
ook de mensen en de tradities van het land. 
Ik merkte al snel dat de Hei Tiki mij heel erg 
aansprak. Deze is dus onder andere mee-
genomen in mijn collecties. De Hei Tiki is 
een Nieuw-Zeelands symbool voor geluk. 
Elk kledingstuk dat ik ontworpen heb, is 
genoemd naar een plaats die we bezocht 
hebben tijdens de reis. De inspiratie is nog 
lang niet op.”

Doorpakken
Eenmaal terug in Nederland pakte Yara 
door. “De mode is een harde wereld, je 
moet alles zelf uitzoeken”, vertelt ze. “Er 
zijn geen ‘collega’s’ die jou vertellen in 
welk atelier ze hun kleding laten maken, 
waar je stoffen kunt kopen of wat dan ook. 
Zélf doen! Misschien is het ook wel goed 
om vanuit de basis alles zelf op te bouwen. 
Voor mij waren een paar dingen belangrijk: 
dat er een gelimiteerd aantal kledingstuk-
ken en dat de kleding Fair Trade is. Ik wil 
niet dat iedereen in hetzelfde ontwerp loopt 
én ik wil een mooi steentje bijdragen aan 
het verbeteren van de wereld! Met deze 
visie kon mijn eerste collectie in productie 
worden genomen.”

Marketing
Alleen het ontwerpen van de kleding is na-
tuurlijk niet genoeg, weet Yara inmiddels. 
“Je moet het ook nog in de markt zetten. 
Ik begon met ‘groot denken’. Wilde een 
collectie voor dames, heren en kinderen en 
daar ging ik de mist in. In een goed mar-
ketingboek las ik over de ‘internetpannen-
koek’. Een ondernemer die ervoor kiest om 
een zo breed mogelijke doelgroep te be-
dienen. Het item is dan geschikt voor ‘ie-
dereen’ en dat kan eigenlijk niet, je móet 
keuzes maken, focus leggen op één aspect 
en daar alle aandacht aan geven. Ik maakte 
daarom de keuze om me te focussen op 
herenmode.” Om er lachend aan toe te 
voegen: “Die overigens ook prima draag-
baar is door dames. Het leveren van kwa-
liteit staat bij mij hoog in het vaandel. Mijn 
stijl is city chic, casual, ready to wear. De 
collectie bestaat onder andere uit shirts, 
poloshirts, sweaters en hoodies.”

In de winkel
De kleding wordt via de website verkocht 
maar onlangs werd Yara benaderd door 
een mannenmodezaak in Veldhoven. “De 
eigenaresse van Higgins in de Kromstraat 
benaderde me via social media, ze had de 
collectie gezien en wilde mijn kleding graag 

toevoegen aan haar assortiment. Helemaal 
geweldig natuurlijk; de winkel bestaat nu 
een jaar en het is super gaaf dat ze mijn 
ontwerpen een kans wil geven.” 

Yara, die overdag bij De Houtwinkel in Bla-
del werkt, gaat ondertussen lekker door 
met ontwerpen. “Elke vrije minuut zit ik te 

schetsen en ben ik met mijn modelijn be-
zig. Mijn droom is om door te breken en 
mensen in mijn ontwerpen te zien stralen! 
Eigenlijk zou ik het liefst ‘de onbekende 
designer’ willen zijn. Iemand die mooie din-
gen maakt maar zelf niet in beeld is. Niet 
reëel, dat weet ik inmiddels dus iedereen 
mag het weten: ik ben modeontwerpster!”

KOOPZONDAG
WWW.BLADELCENTRUM.NL

NIEUW
SEIZOEN

26 SEPT. / 13:00-17:00

Inspiratie halen uit verhalen, 
ervaring en tradities
Yara Reijrink ontwerpt mode voor de man, 
casual, ready to wear én Fair Trade

Yara, die overdag bij De Houtwinkel in Bladel werkt, gaat ondertussen lekker door met 
ontwerpen. “Elke vrije minuut zit ik te schetsen en ben ik met mijn modelijn bezig. Mijn 
droom is om door te breken en mensen in mijn ontwerpen te zien stralen! Eigenlijk zou 
ik het liefst ‘de onbekende designer’ willen zijn. Iemand die mooie dingen maakt maar 
zelf niet in beeld is. Niet reëel, dat weet ik inmiddels dus iedereen mag het weten: ik 
ben modeontwerpster!”

MODE



1624 september 2021

Mijn duim gaat omhoog voor alle klanten van AH die 
hun statiegeldbonnetje hebben geschonken voor 
de kindercrèche Sagrada Familia in Leme, Brazilië. 
Ook gaat mijn duim omhoog voor de vaste jaarlijkse 
sponsors. Hartelijk bedankt allemaal ofwel ‘Muito Obri-
gado’.

Frans van de Sande 

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

Onze duimen staan omhoog voor Marianne, Annie en Greet. Van harte gefeliciteerd met 
jullie jubileum! 

Namens al jullie lieve collega’s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor buurtvereniging De Noordhoek voor de goed verzorgde brunch en 
de mooie boswandeling. Wij hebben er erg van genoten. Bedankt! 

Namens de buurtjes van de Gerard Bruninglaan 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de perfecte organisatie van het Penaltytoernooi van
vv Hulsel. Wat was het een heerlijk dagje! 

Namens team Kapitein Barend
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor buurtvereniging De Dorpsrand uit Hooge Mierde. Bedankt voor 
het organiseren van de jaarlijkse familiedag. We hebben genoten van de mooie fi etstocht 
met allerlei activiteiten, versnaperingen en natuurlijk voor de goed verzorgde barbecue.

Namens de groep Gekleurd Grijs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor wie de plastic zakken te pas en 
te onpas buiten hangen en het oud papier gewoon een 
maand aan de weg laten staan als de ophaaldienst één 
keer per jaar niet komen!

Namens een buurtgenoot

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

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

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

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

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 omlaag
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m

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... een stel Zweedse ouders 
hun kind Brfxxccxxmnpccc-

cillmmnprxvclmnckssqlbb11116 
wilde noemen? Het zou uitge-
sproken worden als Albin. 
Ze hadden hun zoon, die al 
vijf jaar was, nog steeds 

niet aangegeven bij de bur-
gerlijke stand, wat hun een 
boete opleverde. Uit pro-

test kozen ze deze naam. De 
naam werd geweigerd, waarna 
ze voor de naam A kozen, die 
eveneens als Albin uitge-
sproken diende te worden. 

Ook die werd geweigerd. Toen 
de jongen zeven was, had hij 
nog steeds geen naam, maar 
stond er in zijn paspoort 
Boy Tarzan. Inmiddels heet 

hij gelukkig Albin.

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Vorige week werden bij Bakkerij Wieland in Hapert 3 jubilarissen in het zonnetje 
gezet vanwege hun 25-jarig jubileum. Banketbakster Marianne trad op 16 september 
1996 in dienst, winkeldame Anny op 18 september 1996 en winkeldame Greet op 
1 oktober 1996. Het team van Bakkerij Wieland is uiteraard erg trots met deze mijlpaal.

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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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

Dierenverzorger
In het burgemeester Wouterspark in Hapert 
ligt een prachtige dierenweide. Er lopen 
veel soorten dieren in Ût Dierenwaaike. Al 
deze beesten dienen dagelijks verzorgd en 
gevoerd te worden. Ook worden de hok-
ken uitgemest en wordt het terras schoon-
gemaakt. 

Dit park bestaat door de inzet van een aan-
tal zeer enthousiaste en betrokken vrijwil-
ligers. Wij zijn nu op zoek naar uitbreiding 
van ons team voor de weekenden.

Ben jij een echte dierenliefhebber en 
plichtsgetrouw? Neem dan contact op met 
Frans Luijten, telefoon 06-24761420 of mail 
fl uijten@upcmail.nl en kom kennismaken.

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

Vrijwilliger revalidatie zwemmen
RZSV De Dobbers biedt mensen die om me-
dische redenen moeten revalideren de mo-
gelijkheid om te zwemmen. Hiervoor kunnen 
ze terecht in de extra verwarmde baden van 
Eersel en Bladel. Hier zijn aanpassingen 
aanwezig zoals rolstoelen voor gebruik in 
het zwembad, lift- en douchestoelen.

Er zijn zwemgroepen op maandagmiddag, 
op dinsdagavond en op donderdagmid-
dag. Hiervoor zijn ze op zoek naar betrok-
ken vrijwilligers die een groep mee willen 
begeleiden. Je hoeft geen specifi eke ken-
nis te hebben.

Voor aanvullende informatie en aanmel-
dingen kunt u terecht bij: Ton Spanjers:
06-20840829 of t-spanjers@hotmail.com. 

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

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

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

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

Computers
Netwerken
Data recovery
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 0641779547

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

 Openingstijden:
 maandag gesloten
 dinsdag  08.30 - 17.30 uur
 woensdag  08.30 - 18.00 uur
 donderdag  08.30 - 18.30 uur
 vrijdag  08.30 - 20.00 uur
 zaterdag  08.00 - 17.00 uur

HANDIG! 

Online een 
afspraak maken 

via onze 
facebookpagina en website!

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 gymmen is onder leiding van een 
ervaren trainer. Interesse? Bel dan R. 
Gevers op 0497-381097 of kom langs.

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
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Door Hugo Leyten,

BLADEL - Op het hoofdkwartier, dat wil 
zeggen, bij moeders thuis aan de Hoofd-
straat in Hoogeloon, waren vier Duitsers 
ingekwartierd. Om maar aan te geven 
hoe stiekem het allemaal moest. De 
(verboden) radio stond boven in een ge-
heim kamertje. De trap ernaartoe voer-
de pal langs de kamer van de Duitsers.

“Na een dag of vijf”, zo heet het, “zou het 
wel wat verdacht zijn als wij steeds op de-
zelfde tijd naar boven klommen”. Dan voor 
de verandering maar een keer over het 
plat dak. “We waren juist met een ladder-
tje naar boven geklommen en wilden met 
z’n drieën naar binnen klauteren, toen ons 
twee moff en in het oog vielen die 
heel gemoedereerd door het 
raam van onze buurman 
onze acrobatische toe-
ren stonden af te kij-
ken. We konden toen 
niet beter doen dan 
de dakgoot gaan 
schoonmaken…”.

Aan het woord is 
Gerrit Beex, die 
met zijn broers Jan 
en Janus de leiding 
heeft over het verzet 
in Hoogeloon. Ze wach-

ten op bericht uit Londen. Als het komt 
(“Zeggen is goed, maar doen is beter, het 
feest begint pas twee uur later”), trekken ze 
samen met een aantal kornuiten de heide 
in tussen Netersel en Lage Mierde, op de 
fi ets, in het donker, na spertijd, regenjassen 
en seinlampen op de bagagedrager, de blik 
strak gericht op het rode achterlichtje van 
de voorrijder. Bij de Dunse bossen drop-
pen de Engelsen die nacht een lading wa-
pens. Aan Gerrit en zijn makkers om met 
lichtsignalen de plek aan te geven.

Het feest gaat uiteindelijk helemaal niet 
door, tot twee keer toe. Verkleumd en te-
leurgesteld keert de groep naar huis terug, 
biddend dat het geen Duits vliegtuig was, 
dat een paar keer was komen overvliegen 

en weer was vertrokken. Gerrit re-
kent de twee excursies tot 

de voorvallen die “minder 
goed zijn uitgevallen” 

maar die wel kenmer-
kend zijn voor de om-
standigheden waar-
onder vaak moest 
worden gewerkt: 
donker, stiekem, 
gevaarlijk.

Na de bevrijding 
krijgt Gerrit van zijn 

voormalige rayon-
commandant nog één 

opdracht: een verslag schrijven over alles 
wat de groep in oorlogstijd aan verzetsac-
tiviteiten heeft ondernomen. Gerrit geeft 
gehoor. Thuis staat nog een typemachine, 
een vastgeslagen oudje, het produceert al-
leen nog hoofdletters.

Het zal een intrigerend verhaal worden. 
Een deel van het door Gerrit beschreven 
verzetswerk is bekend: het smokkelen van 
bonkaarten, het saboteren van telefoonka-
bels, het strooien van spijkers (“auto-val-
len”) op straat, het stelen van wapens van 
de Duitsers, het “terughalen” van gevor-
derde radio’s, de overval op het Bladelse 
distributiekantoor. De opvang van neerge-
schoten Amerikaanse piloten uiteraard, na 
17 september 1944, als honderden vlieg-
tuigen over Bladel vliegen, het begin van 
Market Garden. Een paar dagen lang bi-
vakkeren er, goed verstopt, tientallen Ame-
rikanen in het bos aan het Heieind in Cas-
teren, totdat Gerrit c.s. kans zien ze terug 
te brengen naar hun onderdelen.

Maar ook de bevrijding van Hoogeloon 
wordt tot in detail beschreven en, niet in de 
laatste plaats, de opvang van honderden 
vluchtelingen uit Casteren, Netersel en Mid-
delbeers daarna. Even is Hoogeloon een 
Lampedusa avant la lettre en Gerrit en de 

zijnen regelen het allemaal: van de opvang, 
aan de hand van een oud huisnummer-
register (“Aan elke huisvader werd ge-
vraagd hoe groot het gezin was. “Acht 
man.” O, ga dan maar naar huisnummer 
A 162”), tot aan de voedselvoorziening. 
Ze “vorderen” boter en melk, halen gist 
en zout uit Eindhoven en bergen door gra-
naatscherven getroff en koeien, voor het 
vlees. En voor alles wordt een bonnetje uit-
geschreven.

Na de oorlog belandde het verslag in de 
la van de rayoncommandant en daar bleef 
het, 75 jaar lang. Pas onlangs dook het 
weer op, als deel van het archief van de in 
maart 1944 opgerichte “Partizanen Actie 
Nederland” (P.A.N.), een verzetsgroep die 
actief was in en om Eindhoven. Het valt 
grofweg uiteen in twee delen. Het eerste 
deel beschrijft de periode vóór de bevrij-
ding, de tijd dat het nog “Deutschland über 
alles” was, aldus Gerrit. Het tweede deel 
gaat over de dramatische dagen na de 17e 
september, de weken van de bevrijding. 
Het eindigt met de opheffi  ng van de P.A.N. 
kort daarna. Het is een pakkend, goed ge-
schreven verhaal dat ook niet-ingewijden 
zeker zal interesseren. Het is te lezen op 

www.eindhovenfotos.nl

“Beneden was moeder 
met het eten bezig”
Nieuwe informatie over oorlog 
en verzet in Hoogeloon

OORLOG & HISTORIE

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

COMPLEET NIEUWE 

STUDIO
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Het hoofdkwartier van de P.A.N. 
Hoogeloon aan de Hoofdstraat
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Kleding voor haar

*ZOLANG DE VOORRAAD DE STREKT

RON KLEDING VOOR HEM
MARKT 31 • 5521 AK EERSEL • TEL 0497 512788

*ZOLANG DE VOORRAAD DE STREKT

MARRIN FASHION & ART
MARKT 32B • 5521 AN EERSEL • TEL 0497 514201

ZONDAG
3 OKTOBER

ZIJN WIJ 

GEOPEND VAN

12.00-17.00 UUR

VOOR IEDERE KLANT 

EEN LEUKE ATTENTIE! *

VOLG ONS!VOLG ONS!VOLG ONS!

ONTDEK 
ONZE 
NIEUWE
COLLECTIE

Nieuwstraat 8 Eersel  t. 0497 - 55 69 96   WWW.SPURKE.NL

Merken o.a.: 
Brax dames en heren

Cambio
KYRA

Le Comte
Marc-O-Polo

Oska 
Kunert

Fates cubes

 3 OKTOBER KOOPZONDAG 12:00 - 17:00

ONTDEK ONTDEK ONTDEK ONTDEK ONTDEK ONTDEK ONTDEK 
ONZE 
NIEUWENIEUWENIEUWENIEUWENIEUWENIEUWENIEUWE
COLLECTIECOLLECTIECOLLECTIECOLLECTIECOLLECTIE

Merken o.a.: 
BraxBraxBrax dames en heren dames en heren dames en heren dames en heren dames en heren

CambioCambioCambioCambioCambioCambio
KYRAKYRAKYRAKYRAKYRA

Le ComteLe ComteLe ComteLe ComteLe ComteLe ComteLe Comte
Marc-O-PoloMarc-O-PoloMarc-O-PoloMarc-O-PoloMarc-O-Polo

Oska Oska Oska 
KunertKunertKunert

Fates cubescubescubes

KOOPZONDAGKOOPZONDAGKOOPZONDAGKOOPZONDAGKOOPZONDAG 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00 12:00 - 17:00LOKAAL

HOOGELOON - Van 2 oktober t/m 7 no-
vember is er een expostie van Jef Gysen 
(schilderijen) en Nick Seijkens (beel-
den) te zien in Galerie De Kunstkamer, 
Hoofdstraat 49 in Hoogeloon. Opening 
is op zondag 3 oktober, om 15.00 uur, en 
Jef en Nick zijn daarbij aanwezig.

Jef Gysen
Natuurkracht is al langer een thema in de 
schilderijen van Jef Gysen. De reeks ver-
vallen serres en industriële ruïnes, waar de 
natuur welig woekert en overleeft, zijn daar 
getuigen van. Of zijn werken met de titel 
‘Gedobber’: herinneringen aan de visvijver 
waar Jef veel tijd met familie en vrienden 
doorbracht. Deze pursang-refl ecties van 
het wateroppervlak tijdens het turen naar een dobbertje brengen manifest een ritme 

tussen schaduw en licht. Ook het ideale 
moment om te refl ecteren en stil te staan 
bij je ervaringen. In veel religies staat water 
symbool voor reiniging. Recent is Jef Gy-
sen weer bezig geweest met zijn percep-
tie van water. Hij blijft deze onderzoeken. 
Zo iets  als navigeren en verloren lopen in 
kleuren en vormen.

Nick Seijkens
Schilderen en beeldhouwen zijn verschil-
lende disciplines, maar door mijn manier 
van werken vullen zij elkaar aan. Dezelfde 
thematiek en vormentaal zie je in beide te-
rug. Ik werk toe naar verwondering en illu-
sie. De beschouwer maakt het zelf af.

Galerie De Kunstkamer is open op zater-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en 
op afspraak: tel. 0497-681984.
                         

www.galeriedekunstkamer.nl

Expositie van Jef Gysen en Nick Seijkens 
in Galerie De Kunstkamer
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De meiden van VV De Kempen 
trappen weer af! In het crème de 
la crème van het Nederlandse 
meidenvoetbal onder 19 gaan ze 
door heel Nederland de strijd aan 
met teams in de MO19 Hoofdklasse 
Top competitie. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en de eerste 
bekerwedstrijd is met ruime cijfers 
gewonnen.

Volg onze heldinnen op Facebook 
en Instagram. Neem ook eens 
een kijkje op onze website: www.
vvdekempen.nl. En ben jij die 
gemotiveerde speelster met een 
echte voetbaldrive? Stuur dan voor 
een geheel vrijblijvende training een 
e-mail naar vv.de.kempen@gmail.
com.

Het nieuwe seizoen is begonnen 
en er wordt weer enthousiast 
gevoetbald.  Aan ons als club de 
taak alert te reageren op hetgeen er 
gebeurt – de maatschappij is immers 
nog niet terug naar normaal - en 
er alles aan te doen om te blijven 
voetballen en ervoor te zorgen dat 
we verder blijven bouwen aan de 
toekomst.

Belangrijk hierbij is de start eind vorig 
seizoen van Bernard van de Hurk die, 
ondersteund door Anton de Kok, de 
rol van technisch coördinator voor 
de JO13 t/m JO19 voor zijn rekening 
neemt. Samen met Jacques Lammers, 
technisch coördinator voor de JO7 t/m 
JO12, zijn alle leeftijdscategorieën nu 
technisch in goede handen. 

De bovenbouw is ingedeeld op 
sterkte: de KNVB bepaalt op basis 
van de samenstelling van het team 
het niveau en de poule waarin men 
speelt. Nieuw bij vv Hapert: dit jaar 
trainen in de bovenbouw teams uit 
dezelfde leeftijdscategorie samen 
Het belangrijkste voordeel is dat de 
aansluiting tussen de teams beter is, 
men elkaar makkelijker vooruit kan 
helpen en alle spelers uitdagende 
trainingen krijgen aangeboden.

In de onderbouw is de indeling 
per geboortejaar doorgezet, nieuw 
dit jaar (vorig jaar is immers niet 
gevoetbald): de competitie is door de 
KNVB voor de JO7 t/m JO13 teams 
opgedeeld in 4 periodes met voor elk 
team een groot aantal wedstrijden, 
tijdens schoolvakanties geen (inhaal)
wedstrijden en na elke periode 
opnieuw indelen op sterkte. Dat belooft 
spannende wedstrijden voor alle 
teams!

Het belangrijkste doel: zorgen dat de 
jeugd met plezier voetbalt en wij daar 
allemaal van kunnen genieten!

Namens de jeugdcommissie, 
Ruud Teunissen

Alle seinen staan op groen, toch?

Ster sponsoren

Het zou mooi zijn als mijn bijdrage 
voor deze presentatie van onze 
club geheel niet over Corona zou 
hoeven gaan toch? Maar helaas 
ontkom ik er niet aan om ook nu weer 
de nodige aandacht te geven aan 
hetgeen wat iedereen in Nederland zo 
langzamerhand een beetje beu aan 
het worden is.

Vorig jaar stelde ik de vraag hoe 
lang de competitie 20-21 zou mogen 
duren. Dat is ondertussen helaas 
al bijna een jaar duidelijk. Twee 
hele competitieronden hebben we 
mogen afronden en toen moest 
helaas alles weer op slot. Nadat 
iedereen terug was gekeerd van 
vakantie, gooide het virus opnieuw 
roet in het eten. De jeugdelftallen 
hebben grotendeels wel kunnen 
trainen en even later mochten ook de 
senioren tot en met 26 jaar ook weer 
met elkaar trainen. Waarom oudere 

leden niet? Zoals zoveel rondom het 
virus was deze scheiding moeilijk 
uit te leggen. Goede discussies 
hierover hebben we onderling met 
alle betrokkenen gevoerd. En ik ben 
oprecht blij dat we ons gedurende 
de pandemie tot nu toe grotendeels 
aan alle richtlijnen hebben kunnen 
houden. Een groot compliment aan 
alle leden en vrijwilligers hiervoor! 
Want het motiveert natuurlijk niet als 
je enkel met (een deel van) de groep 
mag trainen zonder perspectief of 
überhaupt uitzicht op een wedstrijd. 
Want het voetbalspelletje an sich 
is juist hetgeen we allemaal zo leuk 
vinden. Daar trainen we voor!

Maar we hebben het wel volgehouden 
met zijn allen! Met als resultaat dat we 
nu aan het begin van weer een nieuw 
seizoen goede hoop kunnen hebben 
op wel een volledige competitie. 
Met een vereniging die gezond 

is gebleven tijdens deze roerige 
periode. Met gelukkig nagenoeg 
alle vrijwilligers nog aan boord. 
Want zonder deze vrijwilligers is het 
sowieso ondoenlijk. 
Het opstarten van alles wat een jaar 
heeft stil gelegen ging niet vanzelf, 
maar langzaam maar zeker begint 
alles weer een beetje op ‘normaal’ 
te lijken. Ik hoop dat ik hiermee niet 
te positief denk, want het virus is 
helaas nog niet verdwenen, maar 
hopelijk wel beter beheersbaar. Laten 
we elkaar blijven beschermen en 
ook deze laatste nootjes met elkaar 
kraken. De laatste loodjes voor een 
nieuw begin. 

Ik wens iedereen een gezond, sportief 
en volledig voetbalseizoen toe.

Henry van Gerwen
Voorzitter a.i. vv Hapert

De laatste loodjes voor een nieuw begin? 

Ik ben Sander Raaijmakers, 36 jaar 
woonachtig in Hapert met mijn vriendin 
Annabel. 

Vanaf mijn 16e jaar heb ik vele jaren 
gevoetbald in een eerste elftal. De 
afgelopen jaren heb ik in het eerste 
van vv Hapert mogen voetballen in een 
hechte selectie. Dat is in mijn ogen de 
kracht van een dorpse vereniging en 
past erg bij mij als persoon. 
Een goede basis met eigen jongens 
waarin plezier gepaard gaat met 
sportieve ambities. Wanneer je bereid 
bent hard voor elkaar te werken 
met een “tactisch” strijdplan waar je 
allemaal achterstaat dan kun je een 
heel eind komen.

Er kwam voor mijn gevoel een tijd 
van stoppen met voetballen. Ik wist 
als dat moment er kwam ik heel 

graag de JO19-1 van Hapert wilde 
trainen. De doelgroep spreekt me erg 
aan. Ook omdat dit al bijna 16 jaar 
mijn vakgebied is. Het coachen van 
jongeren en ze beter maken. 

Voor mij is het belangrijk dat deze 
jongens zich ontwikkelen in het sociale 
en het sportieve gedeelte. Een groot 
deel van de week zien we elkaar. Ik 
vind het belangrijk om te weten hoe 
het met ze is, hoe het op school gaat, 
wanneer ze examenweken hebben 
en de kans aanwezig is dat ze een 
keer niet komen trainen maar bovenal 
dat de jongens met plezier naar het 
sportcomplex komen. 

Mijn visie in het kort:  Het teambelang 
gaat altijd voor het individuele belang. 
Wel hebben we individuele kwaliteiten 
in de groep die we maximaal gaan 

gebruiken. Met de jongens een 
spelsysteem spelen met aanvallende 
intenties en een goede organisatie. 
Herkenbaar voetbal spelen dat als 
mensen naar ons komen kijken ze 
gaan zien wat wij met zijn allen willen. 
De stap naar de selectie wat kleiner 
maken. Meer betrokkenheid richting de 
selectie en natuurlijk andersom. 

Hoe mooi zou het zijn als onze 
jongens op de zondagmiddag langs 
de kant staan om de selectie aan te 
moedigen. Maar hoe mooi is het als 
de selectiespelers op zaterdagmiddag 
naar de JO19 komen kijken en 
uiteraard een 3e helft meepakken.

Al met al mooie dingen waarin we 
mee aan slag kunnen gaan. In de 
personen Stijn van de Burght en Joppe 
Schenning is de staf compleet. 

Hoofdsponsor
vv Hapert

 T HUUKSKE
GRAND CAFE HAPERT

Dit seizoen voelt eigenlijk als 
een nieuwe start. Vorig seizoen 
heeft uiteindelijk maar twee 
competitiewedstrijden geduurd maar 
het was heel logisch dat het seizoen 
al in een vroegtijdig stadium werd 
gestopt. 

Eind november en daarna weer in 
begin maart zijn weer gestart met 
trainen in kleine groepjes. Natuurlijk 
niet ideaal maar de spelers snakten 
naar beweging en misten het 
voetballen en iedereen was blij dat 
ze weer wat konden doen. Naarmate 
er versoepelingen kwamen, werd er 
weer in grotere groepen getraind en 
zag je het niveau en conditie omhoog 
schieten. We hebben gekozen tot eind 
juni door te trainen en weer te starten 
op 20 juli.

We hebben een intensieve 
voorbereiding achter de rug. Doordat 
we lang hebben doorgetraind was 
de terugval zeer minimaal. Hierdoor 
kon de belasting al snel omhoog en 
zijn er gelukkig heel weinig blessures 
geweest. 

De resultaten in de oefen-en 
bekerwedstrijden waren goed maar 
het doel is de competitie. Wel Leuk dat 
we van supporters en tegenstanders 
complimenten krijgen over het 
vertoonde veldspel. Dit motiveert 
alleen maar meer om op deze manier 
door te gaan. 

Er zijn zes jeugdspelers overgekomen 
uit de O19-1. Namelijk: Alwin Kennis, 
Bram Schoenmakers, Jarno Tijssen, 
Nick Bogers, Pepijn de Lepper en 
Tom van Zutphen. Lars Jansen, een 
talentvolle jongen, is overgekomen van 
Reusel Sport. Van deze spelers zitten 
Nick Bogers en Bram Schoenmakers 
op dit moment bij de groep van 1. Ik 
ben heel tevreden over de ontwikkeling 
die zij doormaken en het zijn hele fijne 
kerels om mee te werken. 

Sander Raaijmakers en Willem van 
Zutphen zijn toegevoegd aan de 
staf van 1 en samen met Henry van 
Gerwen en Nick Michelbrink is dit de 

begeleiding van Hapert 1. 
Bij Hapert 2 is Stijn van de Burgt 
de assistent van Luc Straatman 
geworden.

Het bestuur heeft aan het begin 
van vorig seizoen de doelstelling 
handhaving in de derde klasse 
uitgesproken. Kijkend naar de potentie 
in de spelersgroep en de stappen 
die we nu al gezet hebben, is dit 
mijns inziens een voorzichtige. Als 
de groep door gaat met ontwikkelen 
en zich nog meer bewust wordt van 
hun eigen potentie en ook zaken gaat 
laten, verwacht ik te kunnen verrassen.  
Zowel qua speelwijze als resultaten!
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De meiden van VV De Kempen 
trappen weer af! In het crème de 
la crème van het Nederlandse 
meidenvoetbal onder 19 gaan ze 
door heel Nederland de strijd aan 
met teams in de MO19 Hoofdklasse 
Top competitie. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en de eerste 
bekerwedstrijd is met ruime cijfers 
gewonnen.

Volg onze heldinnen op Facebook 
en Instagram. Neem ook eens 
een kijkje op onze website: www.
vvdekempen.nl. En ben jij die 
gemotiveerde speelster met een 
echte voetbaldrive? Stuur dan voor 
een geheel vrijblijvende training een 
e-mail naar vv.de.kempen@gmail.
com.

Het nieuwe seizoen is begonnen 
en er wordt weer enthousiast 
gevoetbald.  Aan ons als club de 
taak alert te reageren op hetgeen er 
gebeurt – de maatschappij is immers 
nog niet terug naar normaal - en 
er alles aan te doen om te blijven 
voetballen en ervoor te zorgen dat 
we verder blijven bouwen aan de 
toekomst.

Belangrijk hierbij is de start eind vorig 
seizoen van Bernard van de Hurk die, 
ondersteund door Anton de Kok, de 
rol van technisch coördinator voor 
de JO13 t/m JO19 voor zijn rekening 
neemt. Samen met Jacques Lammers, 
technisch coördinator voor de JO7 t/m 
JO12, zijn alle leeftijdscategorieën nu 
technisch in goede handen. 

De bovenbouw is ingedeeld op 
sterkte: de KNVB bepaalt op basis 
van de samenstelling van het team 
het niveau en de poule waarin men 
speelt. Nieuw bij vv Hapert: dit jaar 
trainen in de bovenbouw teams uit 
dezelfde leeftijdscategorie samen 
Het belangrijkste voordeel is dat de 
aansluiting tussen de teams beter is, 
men elkaar makkelijker vooruit kan 
helpen en alle spelers uitdagende 
trainingen krijgen aangeboden.

In de onderbouw is de indeling 
per geboortejaar doorgezet, nieuw 
dit jaar (vorig jaar is immers niet 
gevoetbald): de competitie is door de 
KNVB voor de JO7 t/m JO13 teams 
opgedeeld in 4 periodes met voor elk 
team een groot aantal wedstrijden, 
tijdens schoolvakanties geen (inhaal)
wedstrijden en na elke periode 
opnieuw indelen op sterkte. Dat belooft 
spannende wedstrijden voor alle 
teams!

Het belangrijkste doel: zorgen dat de 
jeugd met plezier voetbalt en wij daar 
allemaal van kunnen genieten!

Namens de jeugdcommissie, 
Ruud Teunissen

Alle seinen staan op groen, toch?

Ster sponsoren

Het zou mooi zijn als mijn bijdrage 
voor deze presentatie van onze 
club geheel niet over Corona zou 
hoeven gaan toch? Maar helaas 
ontkom ik er niet aan om ook nu weer 
de nodige aandacht te geven aan 
hetgeen wat iedereen in Nederland zo 
langzamerhand een beetje beu aan 
het worden is.

Vorig jaar stelde ik de vraag hoe 
lang de competitie 20-21 zou mogen 
duren. Dat is ondertussen helaas 
al bijna een jaar duidelijk. Twee 
hele competitieronden hebben we 
mogen afronden en toen moest 
helaas alles weer op slot. Nadat 
iedereen terug was gekeerd van 
vakantie, gooide het virus opnieuw 
roet in het eten. De jeugdelftallen 
hebben grotendeels wel kunnen 
trainen en even later mochten ook de 
senioren tot en met 26 jaar ook weer 
met elkaar trainen. Waarom oudere 

leden niet? Zoals zoveel rondom het 
virus was deze scheiding moeilijk 
uit te leggen. Goede discussies 
hierover hebben we onderling met 
alle betrokkenen gevoerd. En ik ben 
oprecht blij dat we ons gedurende 
de pandemie tot nu toe grotendeels 
aan alle richtlijnen hebben kunnen 
houden. Een groot compliment aan 
alle leden en vrijwilligers hiervoor! 
Want het motiveert natuurlijk niet als 
je enkel met (een deel van) de groep 
mag trainen zonder perspectief of 
überhaupt uitzicht op een wedstrijd. 
Want het voetbalspelletje an sich 
is juist hetgeen we allemaal zo leuk 
vinden. Daar trainen we voor!

Maar we hebben het wel volgehouden 
met zijn allen! Met als resultaat dat we 
nu aan het begin van weer een nieuw 
seizoen goede hoop kunnen hebben 
op wel een volledige competitie. 
Met een vereniging die gezond 

is gebleven tijdens deze roerige 
periode. Met gelukkig nagenoeg 
alle vrijwilligers nog aan boord. 
Want zonder deze vrijwilligers is het 
sowieso ondoenlijk. 
Het opstarten van alles wat een jaar 
heeft stil gelegen ging niet vanzelf, 
maar langzaam maar zeker begint 
alles weer een beetje op ‘normaal’ 
te lijken. Ik hoop dat ik hiermee niet 
te positief denk, want het virus is 
helaas nog niet verdwenen, maar 
hopelijk wel beter beheersbaar. Laten 
we elkaar blijven beschermen en 
ook deze laatste nootjes met elkaar 
kraken. De laatste loodjes voor een 
nieuw begin. 

Ik wens iedereen een gezond, sportief 
en volledig voetbalseizoen toe.

Henry van Gerwen
Voorzitter a.i. vv Hapert

De laatste loodjes voor een nieuw begin? 

Ik ben Sander Raaijmakers, 36 jaar 
woonachtig in Hapert met mijn vriendin 
Annabel. 

Vanaf mijn 16e jaar heb ik vele jaren 
gevoetbald in een eerste elftal. De 
afgelopen jaren heb ik in het eerste 
van vv Hapert mogen voetballen in een 
hechte selectie. Dat is in mijn ogen de 
kracht van een dorpse vereniging en 
past erg bij mij als persoon. 
Een goede basis met eigen jongens 
waarin plezier gepaard gaat met 
sportieve ambities. Wanneer je bereid 
bent hard voor elkaar te werken 
met een “tactisch” strijdplan waar je 
allemaal achterstaat dan kun je een 
heel eind komen.

Er kwam voor mijn gevoel een tijd 
van stoppen met voetballen. Ik wist 
als dat moment er kwam ik heel 

graag de JO19-1 van Hapert wilde 
trainen. De doelgroep spreekt me erg 
aan. Ook omdat dit al bijna 16 jaar 
mijn vakgebied is. Het coachen van 
jongeren en ze beter maken. 

Voor mij is het belangrijk dat deze 
jongens zich ontwikkelen in het sociale 
en het sportieve gedeelte. Een groot 
deel van de week zien we elkaar. Ik 
vind het belangrijk om te weten hoe 
het met ze is, hoe het op school gaat, 
wanneer ze examenweken hebben 
en de kans aanwezig is dat ze een 
keer niet komen trainen maar bovenal 
dat de jongens met plezier naar het 
sportcomplex komen. 

Mijn visie in het kort:  Het teambelang 
gaat altijd voor het individuele belang. 
Wel hebben we individuele kwaliteiten 
in de groep die we maximaal gaan 

gebruiken. Met de jongens een 
spelsysteem spelen met aanvallende 
intenties en een goede organisatie. 
Herkenbaar voetbal spelen dat als 
mensen naar ons komen kijken ze 
gaan zien wat wij met zijn allen willen. 
De stap naar de selectie wat kleiner 
maken. Meer betrokkenheid richting de 
selectie en natuurlijk andersom. 

Hoe mooi zou het zijn als onze 
jongens op de zondagmiddag langs 
de kant staan om de selectie aan te 
moedigen. Maar hoe mooi is het als 
de selectiespelers op zaterdagmiddag 
naar de JO19 komen kijken en 
uiteraard een 3e helft meepakken.

Al met al mooie dingen waarin we 
mee aan slag kunnen gaan. In de 
personen Stijn van de Burght en Joppe 
Schenning is de staf compleet. 

Hoofdsponsor
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Dit seizoen voelt eigenlijk als 
een nieuwe start. Vorig seizoen 
heeft uiteindelijk maar twee 
competitiewedstrijden geduurd maar 
het was heel logisch dat het seizoen 
al in een vroegtijdig stadium werd 
gestopt. 

Eind november en daarna weer in 
begin maart zijn weer gestart met 
trainen in kleine groepjes. Natuurlijk 
niet ideaal maar de spelers snakten 
naar beweging en misten het 
voetballen en iedereen was blij dat 
ze weer wat konden doen. Naarmate 
er versoepelingen kwamen, werd er 
weer in grotere groepen getraind en 
zag je het niveau en conditie omhoog 
schieten. We hebben gekozen tot eind 
juni door te trainen en weer te starten 
op 20 juli.

We hebben een intensieve 
voorbereiding achter de rug. Doordat 
we lang hebben doorgetraind was 
de terugval zeer minimaal. Hierdoor 
kon de belasting al snel omhoog en 
zijn er gelukkig heel weinig blessures 
geweest. 

De resultaten in de oefen-en 
bekerwedstrijden waren goed maar 
het doel is de competitie. Wel Leuk dat 
we van supporters en tegenstanders 
complimenten krijgen over het 
vertoonde veldspel. Dit motiveert 
alleen maar meer om op deze manier 
door te gaan. 

Er zijn zes jeugdspelers overgekomen 
uit de O19-1. Namelijk: Alwin Kennis, 
Bram Schoenmakers, Jarno Tijssen, 
Nick Bogers, Pepijn de Lepper en 
Tom van Zutphen. Lars Jansen, een 
talentvolle jongen, is overgekomen van 
Reusel Sport. Van deze spelers zitten 
Nick Bogers en Bram Schoenmakers 
op dit moment bij de groep van 1. Ik 
ben heel tevreden over de ontwikkeling 
die zij doormaken en het zijn hele fijne 
kerels om mee te werken. 

Sander Raaijmakers en Willem van 
Zutphen zijn toegevoegd aan de 
staf van 1 en samen met Henry van 
Gerwen en Nick Michelbrink is dit de 

begeleiding van Hapert 1. 
Bij Hapert 2 is Stijn van de Burgt 
de assistent van Luc Straatman 
geworden.

Het bestuur heeft aan het begin 
van vorig seizoen de doelstelling 
handhaving in de derde klasse 
uitgesproken. Kijkend naar de potentie 
in de spelersgroep en de stappen 
die we nu al gezet hebben, is dit 
mijns inziens een voorzichtige. Als 
de groep door gaat met ontwikkelen 
en zich nog meer bewust wordt van 
hun eigen potentie en ook zaken gaat 
laten, verwacht ik te kunnen verrassen.  
Zowel qua speelwijze als resultaten!
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Handhavingsdag buitengebied 2021
Op 11 september heeft de jaarlijkse handhavingsdag 
buitengebied plaatsgevonden. Op deze dag waren 15 
boa’s van 6 verschillende organisaties gezamenlijk actief 
in het buitengebied. Daarnaast kon de politie 
opgeroepen worden indien nodig. Handhaving in het 
buitengebied is belangrijk om onze natuurgebieden 
leefbaar en veilig te houden voor bezoekers en 
inwoners. De speerpunten van de dag lagen op (drugs) 
afvaldumpingen, wildcrossen, rijden met 4x4 auto’s, 
(vogel)stroperij en visserij.

Ecoduct
Dit jaar was er speciale aandacht voor handhaving op 
het ecoduct. Hier komen nog geregeld wildcrossers, 
fietsers en menners overheen. Ook laten mensen hier 
hun hond uit. Het is verboden om het ecoduct over te 
steken vanwege de kwetsbaarheid van de natuur. Dieren 
zoals de ree en vos maken veel gebruik van het ecoduct. 
Daarnaast kan ze in de toekomst fungeren als 
oversteekplaats voor beschermde soorten zoals de 
levendbarende hagedis, gladde slang en hazelworm. 

Resultaat
Over het algemeen was het rustig in het buitengebied; 
dit kwam waarschijnlijk door het regenachtige weer. 

Toch zijn er enkele waarschuwingen en boetes 
afgegeven voor loslopende honden, illegaal stoken, het 
uitrijden van mest, het dumpen van afval en het 
oversteken van het ecoduct. Ook zijn er verschillende 
motorrijders en quadrijders gecontroleerd. Eén 
quadrijder heeft een stopteken genegeerd. Naast deze 
resultaten heeft er ook veel kennisuitwisseling 
plaatsgevonden tussen Staatsbosbeheer, Brabants 
Landschap, Samen Sterk in Brabant (SSIB), VTH de 
Kempen, gemeente Bladel en Natuurinspectie 
Vlaanderen. 

Samenwerking
Over het algemeen gezien lijkt het aantal overtredingen 
van wildcrossen en het gebruik van 4x4 auto’s in de 
regio af te nemen. Vermoedelijk komt dit door de goede 
samenwerking tussen de verschillende organisaties in 
het buitengebied. Dit was de eerste editie waarbij 
Natuurinspectie Vlaanderen ook meegedaan heeft. In de 
toekomst zullen er, in samenwerking met 
Natuurinspectie Vlaanderen, meer acties opgezet 
worden om het ecoduct in de gaten te houden. 

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 7 september 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Definitief ontwerpbegroting
Ingestemd met ontwerp-raadsvoorstel. Ingestemd 
met de ontwerpbegroting.

Keuzenota omgevingsvisie Bladel
De raad wordt voorgesteld de keuzenota 
Omgevingsvisie gemeente Bladel vast te stellen en 
daarmee de in de keuzenota geschetste keuzes als 
volgt vast te stellen: het bestaande beleid blijft 
gelden voor zover nieuw beleid niet wenselijk is. De 
omgevingsvisie wordt in de basis gebiedsgericht 
opgebouwd. De omgevingsvisie wordt globaal 
uitgewerkt. Het wijzigen van de omgevingsvisie 
verloopt via een continu proces. Het jaar 2040 wordt 
gehanteerd als richtjaar voor de omgevingsvisie. Het 
moet mogelijk blijven om (voor vaststelling van de 
omgevingsvisie) nieuw beleid ten aanzien van de 
fysieke leefomgeving te ontwikkelen. We richten het 
participatietraject in volgens de informerende trede 
van de participatieladder. De raad wordt voorgesteld 
om aan het college van B&W opdracht te verlenen 
tot het uitwerken van deze keuzes over de vorm en 
aanpak.

Ontwerp-jaarprogramma Welzijn, 
Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2022
Vastgesteld. Wordt voor inspraak vrijgegeven. De 
Veteranen Stichting de Kempen wordt vanaf 2022 
structureel opgenomen in het jaarprogramma.

Tegemoetkoming verhuurders 
Sportaccommodaties COVID-19
De niet-gebruiksgebonden huurlasten van 
amateursportorganisaties wordt voor 45% 
kwijtgescholden voor de periode 1 april t/m 30 juni 
2021. De door amateursportorganisaties 
gereserveerde uren in onze sporthallen waar geen 
gebruik van gemaakt is, wordt voor 100% 
kwijtgescholden voor de periode 1 april t/m 30 juni 
2021. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
rijksregeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders 
Sportaccommodaties Q2 2021. Indien deze regeling 
de gederfde huurinkomsten van de gemeente niet 
voor 100% kan dekken, wordt het verschil bekostigd 
uit de COVID-19 reserve.
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

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

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

Melding apv/bijzondere wetten

Casteren
•      Zandstraat 1, organiseren van een evenement 

tijdens Casteren kermis op 25, 26 en 27 
september 2021.

Netersel
•      De Muilen 7, organiseren van een afsluitende BBQ 

op Gildedag op 11 september 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025.

Milieumelding

Bladel
•      Het Bosch 19, wijzigen van de dierbezetting.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel

•      Helleneind 28B, wijzigen van de gevels van een 
woning;

•      Prof.Dr. J.E. de Quaystraat 4, kappen van 1 boom.

Hapert
•      Schoolstraat 8, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;

•      De Pals (ten noorden van de A67, nabij de 
snelweg), bouwen van een inkoopstation, het 
aanleggen van wegen en kabels en het plaatsen 
van een transformator, een lekbak en 
kraanopstelplaatsen.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Hoogeloon
•      Verzetshelden 17, aanleggen van een uitrit, datum 

besluit: 10-09-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Bleijenhoek 1 t/m 3N, brandveilig gebruiken van 

een woonzorggebouw, datum besluit: 09-09-
2021;

•      Arthur van Schendellaan en Annie M.G. 
Schmidtlaan, kappen van acht bomen, datum 
besluit: 09-09-2021.

Casteren
•      Zanddries 13, bouwen van een woning met 

garage en het aanleggen van een inrit, datum 
besluit: 09-09-2021.

Hapert
•      Pluto 20, plaatsen van een erfafscheiding, datum 

besluit: 13-09-2021.

Hoogeloon
•      Kappen van 7 bomen aan de Brouwerstraat, 

Hoofdstraat en Heuvelseweg, datum besluit: 
13-09-2021.

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

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

•      Charel Baelemanspad 13 te Bladel.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Heuvel ong. (naast 18) 
Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Heuvel ong. (naast 18) Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het 
wijzigen van de bestemming “Agrarisch” naar “Wonen” 
en het realiseren van een Ruimte-voor-Ruimtewoning. 
Het is gelegen Heuvel ongenummerd (naast nummer 
18) te Hoogeloon. Het bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.

Ter inzageHet ontwerp bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt van vrijdag 24 september 
2021 tot en met 4 november 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis.
U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.
nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

ALLERHANDE

Bladel is een familie met 4 generaties rijker. Nelly van der Heijden-Hoeks (81 jaar), 
Daniëlle Maas-van der Heijden (52 jaar), Danique Maas (26 jaar) en Lina de Brouwer, 
geboren op 17-8-2021. 

4 generaties4 generaties

BLADEL - Leuk dat je interesse toont in de 
snelste racketsport ter wereld. Iedereen 
kan badminton spelen op zijn/haar eigen 
niveau. Puur voor de gezelligheid, maar 
ook in wedstrijdverband. Van badminton 
wordt je fit en beleef je veel plezier.

Fast
Badminton saai? Echt niet! Badminton 
is de snelste racketsport ter wereld. De 
shuttle kan wel 400 km per uur halen. Met 
badminton moet je zeer snel beslissingen 
nemen, wordt je reactiesnelheid getest en 
je voetenwerk op de proef gesteld.

Fit
Veelzijdig bewegen houd je jong en vitaal. 
Badminton is een work-out voor je hele li-
chaam en verhoogt je hartslag en hersenac-
tiviteit. Tempowisselingen in het spel zorgen 
ervoor dat je op een leuke manier kracht, 
snelheid, coördinatie en uithoudingsvermo-
gen ontwikkelt. Na een badmintontraining 
voel je je voldaan en zit lekker in je vel.

Fun
De combinatie van snelheid, creativiteit, 
uithoudingsvermogen en samen spor-
ten maakt badminton ook heel erg leuk.  

Badminton heeft een laag instapniveau 
en biedt oneindig veel uitdaging op zowel 
technisch, tactisch als mentaal gebied. 
Badminton wordt niet voor niets beoefend 
van de camping tot de Olympische spelen. 
Plezier is de basis en staat bij onze bad-
mintonverenigingen centraal.

Speeltijden
De vaste speelavond van Badmintonclub 
Bladel-Hoogeloon is donderdagavond. 
De speeltijd voor de jeugd is van 18.30 tot 
20.00 uur en voor de senioren van 20.00 
tot 22.00 uur. Competitiewedstrijden wor-
den niet op de vaste speelavond gespeeld 
maar op zondag. Door het jaar heen wor-
den er op de speelavonden ook nog wat 
onderlinge toernooitjes gespeeld. Er wordt 
gespeeld volgens officiële Badminton Ne-
derland regelgeving. Deze zijn ook te vin-
den op onze pagina ‘Beknopte regelge-
ving’. Alle speelavonden en wedstrijden 
vinden plaats in Sporthal X Sport, Lange 
Trekken 32-34 in Bladel. 

Voor meer informatie over onze vereniging 
zie onze website: 

www.BCBH.nl

Badminton is fast, fit en fun
Donderdagavond vaste speelavond Badmintonclub Bladel-Hoogeloon

Prijzen grote kermisloterij 2021 van 
Onderlinge Hulp Reusel
  1e prijs 38533 dames- of herenfiets 
  2e prijs 23758 Samsung tablet 
  3e prijs 20066 Stihl hogedrukreiniger 
  4e prijs 21391 B&D accuboormachine 
  5e prijs 31203 Kobo e-reader  
  6e prijs 1947 dekbed lits-jumeaux 
  7e prijs 18346 Stihl bosmaaier/trimmer
  8e prijs 29595 Inventum airfryer  
  9e prijs 26659 zakloze stofzuiger 
10e prijs 8926 professionele haakse slijper
11e prijs 31628 Oral B tandenborstel luxe
12e prijs 6816 Tefal luxe pan  
13e prijs 39478 trijktafel stoomgenerator
14e prijs 14792 Gardena slanghaspel 
15e prijs 25246 huishoudtrap  
16e prijs 0097 Bosch handmixer 
17e prijs 5433 droogtoren  
18e prijs 5896 blender
19e prijs 18362 staafmixer luxe  
20e prijs 27746 Philips broodrooster 
21e prijs 38522 B&D kruimeldief  
22e prijs 5461 Philips waterkoker 
23e prijs 19420 trapje
24e prijs 19303 friteuse
25e prijs 6332 lunchbon  
 
Prijzen af te halen, voor 23 oktober, bij Her-
mans Tweewielers, Kerkstraat 30 in Reusel. 
Uitslag staat ook op onze website. Nadien 
komen ze ten goede aan de vereniging.

www.onderlingehulpreusel.nl

Uitslag 
kermisloterij

HAPERT - Hallo  
jongens en 
meiden, het 
groepsjaar van 
Jong Neder-
land Hapert is 
afgelopen week 
weer begonnen.

Indeling van de groepen:
- Maandag: 18+ van 20.00-21.30 uur.
- Dinsdag: groep 5-6 van 18.30-20.00 uur.
-  Woensdag: groep 3-4 van 18.00-19.30 

uur en VO 1-2 van 19.30-21.00 uur.
-  Donderdag: groep 7-8 van 18.30-20.00 

uur en VO 3-4 van 20.00-21.30 uur.
-  Vrijdag: groep 1-2 van 10.00-11.30 uur. 

Vanaf komend groepsjaar gaat deze 
groep ook iedere week groep draaien.

Wil je een keer komen kijken, stuur dan een 
mail naar 

bestuurjnhapert@gmail.com

Nieuw 
groepsjaar 
Jong Nederland 
Hapert

BRABANT-ZUID-
OOST - Jaarlijks 
raken in Nederland 
maar liefst 7,6 mil-
joen mensen ge-

wond door een ongeval. Veel van deze 
ongevallen gebeuren in en om het huis. 
Het is van belang te weten hoe je dan 
moet handelen. 

Het Rode Kruis district Brabant-Zuidoost 
helpt je graag op weg. Meld je aan voor 
één van de cursussen EHBO/reanimatie uit 
het gevarieerde cursusaanbod. Deze wor-
den gegeven op verschillende locaties in 
onze regio. Voor meer informatie kijk op de 
website of stuur een mail naar ehbo.bra-
bantzuidoost@rodekruis.nl

www.afdeling.rodekruis.nl/
brabant-zuidoost

Cursussen 
EHBO/
reanimatie

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

www.pc55.nl 
goed om te weten
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Truckspektakel 
komt naar Eersel

EERSEL - Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober organiseert ROKO Boekings & 
Organisatieburo voor de 2e maal hét Truckspektakel. Op Landgoed Duyenen-
water (voorheen E3-strand) komt een grote stilstaande vrachtwagenshow, met 
vrachtwagens uit binnen- en buitenland, waaronder grote Amerikanen, mooie 
oldtimers en ‘special paint trucks’. Ook de vrachtwagens die je dagelijks op de 
weg ziet rijden, zullen niet ontbreken. 

Op zaterdagavond zal het terrein feestelijk verlicht worden als de vrachtwagens hun 
lichten aandoen. Bezoekers kunnen mede bepalen welke chauff eur met de publieks-
prijs naar huis gaat, en ook door een vakjury wordt er een prijs toegekend.

Ook aan de inwendige mens is gedacht.
Er komt een uitgebreid horecaplein in de vorm van een foodtruckfestival. Net als bij 
de vrachtwagens verwachten we hier nationale- maar ook internationale gerechten, 
voor zowel de liefhebbers van hartig, zoet en vegetarisch. Denk hierbij aan vis en 
loempia’s, churros en crêpes en een grote smoke BBQ met o.a. pulled pork en 
vega-gerechten. En uiteraard zal op een Brabants Festival, het worstenbroodje niet 
ontbreken!

Vertier voor de kleinste gasten 
Op beide dagen is er een kinderkermis. Op zondag is het familiedag, met ‘s middags 
een verrassing in de vorm van een Meet & Greet voor de kinderen.

Toegang is op beide dagen gratis.
Op het terrein kan contant betaald worden (pinnen beperkt mogelijk). Het festival 
is open op zaterdag 2 oktober van 13.00 tot 23.00 uur en op zondag 3 oktober van 
11.00 tot 19.00 uur. 

Wil je erbij zijn met je truck? 
Inschrijven is nog mogelijk! 

Meer info en het programma vind je op 

www.truckspektakel.nl

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

IN DE KEMPEN

HOOGE MIERDE - Bernard Joosten is 
voor de komende 3,5 jaar koning van het 
Gilde St. Joris Hooge Mierde. Tijdens 
een heel korte wedstrijd schoot hij de 
fraai gepluimde vogel naar beneden en 
beslechte daarmee de strijd.

Deze keer was het koningschieten in meer-
dere opzichten uitzonderlijk: voor het eerst 
sinds 1957 is het langer dan drie jaar ge-
leden dat dit traditionele gilde evenement 
plaats vond; vanwege corona heeft Toon 
Huijbregts ruim vier jaar lang de scepter 
mogen zwaaien en voor het eerst sinds 
mensenheugenis vindt dit evenement niet 
in het voorjaar plaats, om dezelfde reden.

Er was geen geestelijke betrokken bij het 
‘bevrijden’ van de schutsboom. De traditie 
vereist eigenlijk dat de pastoor, de burge-
meester en de hoofdman het toernooi ope-
nen. Wethouder (en gildebroeder) Maarten 
Maas mocht daarom na burgemeester An-
nemieke van de Ven de kruisboog ter hand 
nemen, ook al droeg hij geen boordje. De 
oud-koning kon zijn titel niet verdedigen, 
want Toon woont intussen niet meer in 
Hooge Mierde. Volgens de reglementen 
mag hij daarom niet meer deelnemen. Wel 
lostte hij als ‘afgaande koning’ nog één 
ereschot en trok zich toen terug.

De nieuwe koning zal lang in functie blijven, 
omdat het echte gildeleven pas in 2022 weer 
in volle glorie losbarst, mag hij aanblijven tot 
2025. Zoals al gezegd duurde de wedstrijd 
deze keer uitzonderlijk kort. De vorige keer 
kwamen er nog 275 schoten aan te pas 
voordat de vogel zich eindelijk gewonnen 
gaf. Nu spleet het doelwit al open na het 
22e rake schot van Gust Hermans. Hij hield 
daarmee zijn reputatie overeind als degene 
die de vogel klaarlegde voor de nieuwe ko-
ning, zijn zoveelste ‘assist’.

Volgens de loting was Bernard Joosten als 
volgende aan de beurt om een schot te wa-
gen. Alle betrokkenen wisten het: hij hoeft 
hem nu maar te raken en het is gedaan. 
Bernard hield zijn zenuwen keurig in be-
dwang en zijn pijl belandde vol op de borst 
van de intussen al helemaal kaal geplukte 
en gelewiekte vogel en die kwam met een 
sierlijke boog in twee helften naar beneden. 
Normaal is het de taak van de hoofdman 
om de nieuwe koning te omhangen met 
zijn tekenen van waardigheid, zoals het 
koningsvest en de koningsvogel. Nu moest 
Bernard deze versierselen zelf aantrekken. 
Ook het ‘kransen’, een soort huldiging 
met een rondedans, kon vanwege de nog 
steeds geldende 1,5 m regel niet doorgaan. 
Dat houdt hij tegoed!

Bernard Joosten nieuwe gildekoning 
St. Joris Hooge Mierde
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 38

Spirits of peace, w
here are ye? Are ye all gone? And leave m

e here in
w

retchedness behind ye?
-- Shakespeare

4 6
7 8

2 5 9 1
7 2 3

3 1
1 5 7

3 1 9 6
6 1
8 5

 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 8

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

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

9 7 9 3
4 3 3 5 7 2

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

9 3 9 2 8
7 1

5 7 6 2 4 5 9
3

9 4 1 6 8
1

9 4 7 9 8 9 7
1 6

5 3 2 4 2
7 9 5 9 8 3

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

8 4 5 8
7 3 5 6 7 4 1

4 1 6 9 5

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 38

D
om

estic happiness and faithful friends.

1 7 6
1 3 8 4
4 6 3 9

3 8 9 2
7 1 4

9 4 3 5
9 6 8 7

2 8 6 5
8 4 6

PUZZELEN

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

Cryptofilippine – Thema: Criminaliteit
A 4 7 1 10 2 10 2 5

B 3 3 4 9 11

C 6 1 4 10

D 10 7 6 3 2 10

E 6 3 2 2 2

F 7 7 11 11

G 9 3 4

H 1 2 10 3 8

I 8 7 7 10 9 1

J 9 1 11 7

K 4 9 11 6 1

L 4 9 4 1 5

M 7 8 11 9 3 3

N 7 7 1

O 10 3 9 9 3

P 1 5 7 1 3

Q 11 7 3

R 4 9 1 9 2 5

A - Bij dat instituut krijg je een 
  warm onthaal (14)
B - Dubbelgangsters (9,6)
C - Worden hiermee drugs naar de haven 
  gesmokkeld? (9)
D - Tuchtmeester (12)
E - Hierin spelen juten, fl ikken en wouten
  de hoofdrollen (12)
F - (Getuige zijn van) diefstal (9)
G - Geen plaats meer in de 
  gevangenis (5,3)
H - Stoff elijk overschot in een 
  epische moordzaak (10)
I - Natuurlijke dood? (13)

J - Dooddoener (10)
K - Beestachtige crimineel die niet 
  goed op weg is (9)
L - Afzetterij in landbouw en veeteelt (12)
M - Collega van de tasjesdief (12)
N - Veel voorkomende misdaad (10)
O - Gevangenis waar de communicatie
  optimaal is (11)
P - Bedrijf waar een verslavende werking
  van uitgaat (11)
Q - Het eten in de gevangenis 
  (is niet bijzonder) (7)
R - Het proces verbaal betalen (12)

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

De winnaar van vorige week is: 

Toos Adriaans 
uit Vessem

met het oplossingswoord: 
‘dansgelegenheid’

Toos heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

De winnaar van vorige week is: 

Toos Adriaans 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

bestaande uit een heuptas

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Criminaliteit

en creatieve (online) workshops ( )
VVoooorr iilllluussttrraattiieess oopp mmaaaatt

TTeell:: 0066--2288773333228877
iinnssttaa:: vvaann..bbrreeggjjee 

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll

InsectenwereldInsectenwereld
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Zeventien jaar en dan al zo 
goed zijn in boogschieten, dat belooft 
wat voor de toekomst. Stef Willems uit 
Hapert maakte vijf jaar geleden kennis 
met de sport via Click, het buitenschool-
se sportprogramma in de Kempen. Hij 
werd lid bij OBK Hapert, kreeg training 
en werd steeds beter. Hoe goed hij is? 
Zeventiende individueel en zesde bij de 
teams op het WK van drie weken gele-
den in Polen.
 
Enthousiast
Judo, dat ging het worden voor Stef. “Als 
jonge jongen was dat écht mijn sport”, be-
gint hij enthousiast. “Helaas bleken er geen 
trainers te zijn die mij naar een hoger ni-
veau konden brengen. Daarom wilde ik iets 
anders gaan doen. Toen ik met Click bij 
Handboogvereniging Oefening Baart Kunst 
in Hapert kwam, was ik meteen enthousi-
ast. Dat werd opgepikt door Henk Vermeu-
len, die mij vanaf dat moment alles geleerd 
heeft. Het bleek dat ik best wel talent had 
voor de sport. En ik straalde blijkbaar uit 
dat het leuk was want een jaar later werd 
ons pap ook lid.” 

Jeugdrecord
Dat Stef goed is, blijkt wel uit het feit dat hij 
inmiddels uitkomt voor Jong Oranje. “Om 

tot die selectie te worden toegelaten, moet 
je bij elke wedstrijd goed schieten. Er zijn 
altijd scouts aanwezig en die wijzen uitein-
delijk degenen aan die uit mogen komen 
voor het Nederlands team. Begin dit jaar 
heb ik het jeugdrecord verbroken, dat stond 
al tien jaar op naam van Mike Schloesser. 
Hij is inmiddels de beste speler van de we-
reld, dus ik was best trots op mezelf. Een 
paar weken geleden heb ik dat record zelfs 
weer verbeterd. Ik gun het iedereen om het 
te verbreken maar ik hoop dat het nog een 
paar jaar op mijn naam mag staan.”

Trainen
Boogschieten is technisch een uitdagende 
sport. “Heel fysiek ook”, laat Stef weten. 
“Het gaat om de perfecte houding, kracht, 
focus en uithoudingsvermogen. Om plezier 
te hebben in de sport is het niet heel moei-
lijk, bijna iedereen kan wel met een boog 
schieten. Om echt goed te worden, moet je 
héél veel trainen. Ik ben elke dag bij OBK 
om mezelf te verbeteren; elke donderdag 
train ik in Schijndel bij het Rayon Talent 
Center en met enige regelmaat ben ik in 
Papendal om te trainen met Jong Oranje. 
Overal leer je weer andere dingen, krijg je 
nieuwe inzichten en kun je beter worden. 
Bij Jong Oranje is Peter Elzinga nu bonds-
coach, hij hoorde zelf jarenlang bij de bes-
ten van de wereld. Om van hem te kunnen 
leren, is echt een voorrecht.”

Doel
Stef doet het niet slecht – zacht uitgedrukt –  
op NK’s en WK’s. Wat is het doel?  
“Beter worden en bij de top 3 van Nederland 
gaan horen. Ik ben nu 4e. Op dit moment is 
het schieten met een compount-boog nog 
niet Olympisch maar de verwachting is dat 
het dat wel gaat worden. Waarschijnlijk is 
deze sport over drie jaar een demo-sport 
en over zeven jaar een Olympische sport. 
Natuurlijk is het doel om dan te winnen. Ik 
durf geen voorspelling te doen maar ik ga 
er helemaal voor.”

Team
Twee weken geleden deed Stef mee aan 
de WK in Polen. “Vanwege corona werd 
het niet in Australië georganiseerd, anders 
was ik daarheen gegaan. Het was een volle 
week lang álles geven en het heeft resul-
taat gehad. Nee, we hebben niet gewon-
nen maar zesde worden van de vijftig lan-
den die meededen, is zeker niet slecht. Met 
mijn teamgenoot, speelde ik voor het eerst 
samen. Zo’n team wordt door de bonds-
coach samengesteld vanuit prestaties tij-
dens selectiewedstrijden. Veerle Sparre-
boom was de beste bij de dames. Vanaf 
het moment dat we wisten dat we samen 
in een team zaten, zijn we meer samen 
gaan trainen. Ook al is boogschieten heel 
individueel; je moet toch samenwerken. Er 
moeten vier pijlen binnen een bepaalde tijd 
geschoten worden, als je teamgenoot erg 
veel tijd neemt om te richten, moet je zelf 
meer haasten en dat is slecht voor de fo-
cus. We waren uiteindelijk goed op elkaar 
ingespeeld en zijn heel blij met de zesde 
plek.”

Wedstrijden 
Afgelopen weekend was Stef weer van de 
partij met de NK Veldschieten, een totaal 
andere discipline binnen het boogschie-
ten maar ook erg leuk. Hij mag zich vanaf 
dit weekend Nederlands kampioen noe-
men. “Twee jaar geleden hebben we een 
veldwedstrijd in Hapert georganiseerd, nu 
moesten we voor het NK naar Berkel En-
schot. Eigenlijk zijn er elke week wedstrij-
den door het hele land; het is maar goed 
dat ons pap er inmiddels ook hobby in 
heeft, dan vindt hij het niet erg om mee 
te gaan. Sommige wedstrijden duren een 
dag, sommige een heel weekend. Het is 
een spannende sport om naar te kijken. Af-
gelopen jaar was het wel jammer dat er he-
lemaal geen publiek aanwezig mocht zijn 

bij de wedstrijden maar goed, het was niet 
anders.” Niet dat het publiek de pijlen ziet, 
die suizen met snelheden tussen de 350 
en 400 km/u over de baan en zijn met het  
blote oog nauwelijks waarneembaar.

Werk versus sport
Stef is enthousiast over de sport, dat mag 
duidelijk zijn. “Ik zou jongeren graag aan-
sporen om ook te gaan boogschieten”, 
zegt hij. “Het is zoveel meer dan alleen 
schieten, ik doe ook aan krachttraining en 
moet aan mijn conditie werken anders hou 
je zo’n wedstrijddag niet vol. Bij onze club 
mag je altijd een keer komen kijken en pro-
beren of boogschieten iets voor je is. Je 
krijgt altijd hulp en onze leden vertellen je 
graag meer over de sport. Je kunt zoveel 
tijd in de sport stoppen als je zelf wilt; ik 
besteed er veel tijd aan omdat ik naar de 
wereldtop wil maar als je het prima vindt 
om één keer per week te komen schieten, 
is dat ook goed.” 

Gelukkig heeft Stef werkgevers die met 
hem meedenken. “Ik loop stage en heb 
een bijbaan; bij allebei de werkgevers heb 
ik aangegeven dat ik voor mijn sport soms 
even niet kan komen werken. Ze geven me 
die ruimte en dat is mooi. Het is voor mij 
nu een voorwaarde om ergens te willen 
werken want werken is leuk maar de sport 
heeft voorlopig prioriteit.”

KAMPIOEN

Nederlands kampioen en 
vol belofte voor de toekomst
Stef Willems is vierde van Nederland 
op de ranglijst bij het boogschieten

Boogschieten is technisch een uitdagende sport. “Heel fysiek ook”, laat Stef weten. 
“Het gaat om de perfecte houding, kracht, focus en uithoudingsvermogen. Om plezier 
te hebben in de sport is het niet heel moeilijk, bijna iedereen kan wel met een boog 
schieten. Om echt goed te worden, moet je héél veel trainen.”
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Een goed gehoor draagt bij aan gezonde hersenen

Wat al langer werd vermoed, is nu bewezen*: het dragen van hoortoestellen 
draagt bij aan uw hersengezondheid. Gehoorverlies kan namelijk leiden tot 
meer isolement en minder prikkeling van de hersenen.

Het is belangrijk dat u de kwaliteit van uw gehoor tijdig checkt. Kom in actie 
en maak nu een afspraak voor een gratis hoortest.

*Lancet-onderzoek 2020, voor meer informatie; kijk op onze website

Bel 088 – 52 52 000 of kijk op www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Gehoorverlies:
de grootste
beïnvloedbare
risicofactor
voor dementie.

Alzheimer, 
een vorm van dementie!
Dinsdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag. Tijdens de Alzheimer 
Week zendt KempenTV een herhaling uit van de serie over dementie. 

Op donderdag 23 september zijn we gestart met het herhalen van de serie over 
dementie. Vanaf deze datum kunt u elke donderdag een afl evering bekijken. De serie 
bestaat uit elf afl everingen met telkens een ander onderwerp.

Er bestaan nog vele misvattingen over dementie. Door middel van deze serie hopen 
we dat mensen meer inzicht krijgen. Meer begrip en hulp is altijd prettig!

KempenTV prijst zich gelukkig met de vele positieve reacties die we reeds ontvingen.

Ook f� n in de
vakantiestand
gezeten?

Even losgemaakt 
van je werk? 

Spreekt dit je aan?
Scan de QR code of k� k op 
zorginoktober.nl/vacatures
Of neem contact op met
recruitment@zorginoktober.nl 
of 088-2486133.

werkenb� oktober.nl

T� dens de vakantieperiode kom je vaak tot 
rust en neem je afstand van je werk. Soms 
kom je er dan achter dat je niet meer op de 
juiste plek zit. Denk dan eens aan een baan
in de ouderenzorg!

Geef zelf een draai aan je carrière
Oktober biedt een f� ne en dynamische werk-
omgeving met veel kansen om zelf een draai 
aan je carrière te geven. 

Veel mogel� kheden
Ben je al gediplomeerd om in de zorg te werken 
of wil je je om laten scholen? Of volg je nu een 
opleiding in de zorg en ben je op zoek naar een 
b� baan? We hebben binnen Oktober diverse 
mogel� kheden.

REUSEL-DE MIERDEN - Woensdag 15 
september is in het Hof Cleyn Mierde 
de allereerste vergadering van de D66-
afdeling Reusel-De Mierden gehouden, 
samen met geïnteresseerden en enkele 
D66-bestuurders uit de regio. Er is al 
een eerste aanzet gemaakt om het ver-
kiezingsprogramma voor de Gemeente-
raadsverkiezing in maart 2022 in de stij-
gers te zetten. 

Alhoewel we daar nog verder aan gaan 
werken tekenen de eerste contouren zich 
al wel af: D66 wil meer transparantie in de 
zaken waar Reusel-De Mierden binnenkort 
belangrijke beslissingen over moet nemen, 
wil veel meer regionale samenwerking om 
de versnippering tegen te gaan en de effi  -

ciëntie van het lokaal bestuur te bevorde-
ren (denk aan jeugdzorg, onderwijs, sport, 
cultuur, etc.) en wil actief bijdragen in een 
agrarische gemeente aan een fi nancieel 
gezonde en toekomstgerichte duurzame 
landbouw.

Mocht je als D66-stemmer ideeën hebben 
wat jij graag in het verkiezingsprogramma 
zou willen opnemen, laat ons dat weten. 
Daar kun je ook aangeven of je wellicht 
interesse hebt om op de kandidatenlijst te 
komen. Over twee weken gaat de leden-
vergadering van Reusel-De Mierden een 
defi nitief besluit over de kandidatenlijst 
nemen. Je kunt contact opnemen met Bart 
Kapteijns: D66ReuselDeMierden@gmail.
com.

D66-afdeling Reusel-De Mierden opgericht

V.l.n.r. initiatiefnemers Digna Cusell, Bart Kapteijns en Berry Kock (foto: Jan Wijten)

INFORMATIEF
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vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

Vacature 

Voorzitter Visit Eersel  
Heb jij een hart voor Eersel en heb jij bestuurlijke ervaring? Dan zoeken wij jou! 
Stichting Visit Eersel is namelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de 
Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De sfeer en wijze 
van omgang zijn open, informeel en professioneel. Naast besprekingen over 
de richting en doelstellingen van Visit Eersel: ’Het voor de toekomst behouden 
en vergroten van de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners, 
ondernemers en bezoekers’ is er ook tijd voor gezelligheid. 
Naast de officiële bijeenkomsten van de Raad van Toezicht ben jij als voorzitter 
uiteraard ook bereid om op andere momenten jouw expertise ter beschikking te 
stellen voor de organisatie. 

Wie ben je? 
• Jij beschikt over een sterke en bindende persoonlijkheid
• Jij bent een teamplayer met een constructief kritische houding 
• Jij beschikt over de affiniteit en het vermogen om de verbinding tussen 

verschillende ondernemers te maken 
• Jij hebt ervaring met het uitdenken en lobbyen voor fondsenwerving, 

subsidietrajecten en/of sponsoring strategieën 
• Jij hebt een onafhankelijke positie en invulling van je rol
• Jij hebt een sterke band met de gemeente Eersel 
• Jij bent een strategische sparringpartner voor de Visit Eersel Manager 

Wat kun je van ons verwachten? 
• Een fijn team om mee te werken 
• Een frisse en jonge organisatie met veel inspirerende ideeën 
• Een omgeving waarin jij helpt bij het vergroten van de aantrekkelijkheid van 

Eersel 
• Een flexibel in te delen voorzitterschap 
• Een vergoeding voor je onkosten
• De benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar met een mogelijke 

verlenging van nogmaals 4 jaar

Reageren kan door een brief te sturen naar Jim Steenbakkers - jim@visiteersel.nl

Baderie van den Boomen  Kerver 8, Eersel
Telefoon 0497 519 017 vandenboomensanitair.nl

Bij Baderie draait alles om dé perfecte badkamer. 

Streef jij ook naar perfectie en maak je mensen 

graag gelukkig met een nieuwe badkamer?  

Dan hebben we je graag in ons team!  

Heb je nog geen ervaring maar wil je dit mooie 

vak graag leren, ook dan komen we graag met je in 

contact. 

Ben jij die klantgerichte loodgieter of tegelzetter 

Stuur je CV naar info@vandenboomensanitair.nl 

of bel ons.

Toe aan een nieuwe uitdaging? 
Ga bij ons aan de slag!

Wij zoeken  
een loodgieter  
én een  
tegelzetter

 
Interieurverzorg(st)ers m/v

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

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

Ben je doordeweeks op zoek naar flexibele uren of wil je juist  
vaste uren?

Zoek je een bijbaan of een vaste baan?
Heb je misschien een rijbewijs B?

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

beschikbaar.
Vul op www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures je gegevens in  

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

Wij zijn op zoek naar een 

Allround (productie)medewerkers
voor onze rondhouthandel

• Ervaring niet vereist.
• Het betreft een fulltime of parttime baan (uren in overleg).

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

P. Waterschoot
Houthandel,- Verduurzamen B.V.

Dorpstraat 36,  
5529 AW  Casteren

Wij zijn op zoek naar jou!Wij zijn op zoek naar jou!
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COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

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

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

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

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

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

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

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

- Een fulltime contract 

- Meerdere jaren ervaring 

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

COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

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

ALLROUND 
INTERIEURBOUWER

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

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

WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen al onze gasten met  

onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon is  

een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit Groepsaccommodaties, 

Outdoor-activiteiten en Horeca voor vergaderingen en feesten.  

Wij richten ons voornamelijk op groepen, van klein tot groot.  

Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één dak aanwezig.

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken?  

We hebben de volgende vacatures:

Bediening (fulltime en parttime)

Kok/keukenhulp (fulltime of parttime)

Schoonmaakmedewerkers (parttime)

Kijk op onze site www.biestheuvel.nl/vacatures voor meer uitleg.

Uren zijn in overleg samen te bepalen.

Lijkt één van deze vacatures iets voor jou?  

Bel dan direct naar (0497) 591 257 of mail naar arjan@biestheuvel.nl,  

dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

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

Wij zoeken collega’s!
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Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

www.cotrans.nl
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Tel: +31(0) 497 645 015

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

www.cotrans.nl

Wil jij één van deze wagens besturen?
Wij zoeken jou!

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

• Chauffeur (B) junior
• Chauffeur (C)*
• Chauffeur (CE)*
• Medewerker magazijn/Chauffeur (dagelijks 10.30-19.00 uur)

Wij vragen:
• In bezit van Code 95*
• In bezit van digitale chauffeurspas*
• Flexibel, gemotiveerd en betrouwbaar
• Ervaring vereist

Wij bieden:
• Salaris conform CAO Beroepsgoederenvervoer
• Prettige werksfeer in een hecht team
• Vaste DAF trekker/oplegger combinatie (CE)
• Bonusregeling
• Fulltime/parttime

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

MEER INFO OP DARIS-WONEN-SLAPEN.NL

vacatu
re

e

Stuur je CV en motivatiebrief naar: vacature@dehoutwinkelbladel.nl
óf kijk op onze website www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature

Junior werkvoorbereider Verkoop medewerker

Hulpkracht winkel

Verkoop - en Design medewerker

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

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

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

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

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

junior accountmanager

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.
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Bruns B.V. • Rijksmonument De Ploeg • Riethovensedijk 20 • 5571 CR Bergeijk • T +31 (0)497 57 70 27 • E personeelszaken@bruns.nl • I www.bruns.nl

ELEKTROTECHNICUSERVAREN INTERIEURBOUWER

TECHNISCH MEDEWERKER 

WERKTUIGBOUWKUNDE

GLASBEWERKER/ 

MACHINE OPERATOR

TECHNISCH ENGINEER

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE BRUNSERS VOOR DIVERSE FUNCTIES

Word jij enthousiast van een functie met verantwoordelijkheden, 
uitdagingen en vrijheid in het toepassen van je technische vaardig-
heden? Dan zoekt Bruns jou!

Wij ontwikkelen en produceren hoogwaardige inrichtingen voor 
musea, science centra en bezoekerscentra wereldwijd.

Lees de vacatures op onze website en reageeer als jij met jouw 
creatief technisch brein ons team wil versterken. 

Wij zoeken jou!
Wil je deel uit maken van een familiebedrijf met schitterende pro-
jecten in de infra en in de betonwegenbouw? Grijp dan nu je kans!

Geen ervaring of opleiding voor de gevraagde vacature? 
Geen probleem, wij leren je alles wat je nodig hebt! Wij bieden je 
alle kansen om je verder te ontwikkelen en carrière te maken.

Wat zoeken wij:
-  (leerling) Betonafwerkers die willen werken aan projecten in 

Nederland en België 

-  Een (Beton) Zager en/of Kitter, die zelfstandig en 
verantwoordelijk is. 

We hebben ook nog een BBL leerplaats beschikbaar voor de 

opleiding Machinist Grondverzet!

Wat vragen wij van jou:
     Gemotiveerd    -   Teamplayer  -   Leergierig     
     Op zoek naar afwisseling

Daarnaast zijn we ook op zoek naar een aantal Betonbewakers
die ervoor zorgen dat de verse beton niet wordt beschadigd. 
Ben jij eigenlijk klaar om met pensioen te gaan maar wil je 
niet alleen maar thuis zitten en nog wat bijverdienen, 
kom bij ons werken als betonwacht!  

Voor meer informatie of direct solliciteren, 
neem contact op met Caro Bergmans 
caro@roosgroep.com

Bedrijfsprofiel
Al meer dan 90 jaar is Renault-dealer Van Gompel het vertrouwde adres voor alles op autogebied zoals 
o.a. verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, inkoop/inruil occasions voor ons occasioncenter, lease/
financieringen, onderhoud/reparatie en APK alle merken, (winter)bandenservice. Auto van Gompel is dé 
officiële Renault-dealer voor Reusel-De Mierden, Bladel, Hapert, Eersel, Bergeijk en omstreken. Kortom, 
héél de Kempen! Ook zijn wij gespecialiseerd in bedrijfswagens met onze speciale bedrijfswagen- 
afdeling. Wij staan voor een persoonlijke klantbenadering waar iedere klant telt en alle aandacht krijgt.

Functieomschrijving
Wij zijn op korte termijn opzoek naar een enthousiaste, gedreven 1e Autotechnicus 
voor 40 uur per week ter uitbreiding van ons team. Je werkzaamheden bestaan uit het onderhouden 
en repareren van personenauto`s en lichte bedrijfswagens van alle merken in onze eigen moderne 
werkplaats, met specialisatie in Renault. De werktijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.15-17.00 uur.

Functie-eisen
- Technische MBO opleiding
- APK Keurmeester is een pré
- Groot kwaliteitsbesef en verantwoordelijkheid nemen
- Relevante werkervaring als automonteur in een soortgelijk bedrijf
- Goed kunnen werken in teamverband
- In bezit van rijbewijs B
- Geen acht tot vijf mentaliteit

Aanbod
Werken in een team met professionele collega`s in een prettige informele werksfeer
Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris
Tijdelijk contract met uitzicht op vast contract
Mogelijkheid cursussen te volgen om jezelf te ontwikkelen

Aanvullende informatie
Sollicitatiebrieven met cv graag per e-mail versturen naar yuri@autovangompel.nl gericht
aan Yuri van Gompel. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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Fulltime, parttime of bijbaan, kom werken bij TOM!

Content Manager
Heb jij ervaring als leidinggevende en krijg jij 
een boost van het optimaliseren van de juiste 
content? Wil jij ervoor zorgen dat alles perfect 
door jouw team op onze webshop wordt 
gepromoot? Lees dan snel verder! 
•   Jij bent de schakel tussen de marketingmanager, 

contentspecialisten en teamleider van het 
content team.

•    Je grootste uitdaging is het verbeteren van het 
gehele content proces.

•   Verder ben je verantwoordelijk voor het bewaken 
van de contentplanning, de voortgang  en 
productiviteit van de afdeling en het optimaliseren 
van de contentstroom.

Front-end developer
Als Front-end developer ben jij 
verantwoordelijk voor duizenden mensen die 
dagelijks onze website bezoeken. Het is jouw 
uitdaging om de gebruiksvriendelijkheid van 
onze webshops te optimaliseren.
•   Samen met je collega’s zijn jullie in de lead 

om de webshops te optimaliseren.
•   Je voegt moderne technieken en nieuwe 

features toe aan onze webshops.
•   Je geeft input tijdens brainstormsessies en 

je bent goed in het ontvangen van feedback. 
Je weet dit om te zetten in positieve energie.

Performance marketeer – SEA specialist
Klinken Google Shopping, ROAS, CPC, CTR, 
jou bekend in de oren en ga je altijd voor 
het meest optimale resultaat? Heb jij al 
kennis en ervaring in het draaien van online 
performance campagnes? Dan zoeken wij jou!
•   Je bent medeverantwoordelijk voor de 

resultaten van al onze betaalde kanalen.
•   Je bent dagelijks bezig met het genereren, 

optimaliseren en analyseren van Google 
en Bing campagnes.

•   Je draagt verantwoordelijkheid over de gestelde 
KPI’s en je raakt niet in de stress van hoge 
budgetten en een grote hoeveelheid aan accounts.

Offi  ce Manager Sales & Operations 
TOM TWM
Kun jij de verwachtingen, resultaten en 
vragen vanuit het team perfect vertalen naar 
de rest van de organisatie? Ben jij van nature 
een vraagbaak en steunpilaar? 
•   Je hebt een verbindende rol bij het waarmaken 

van de ambities en de groeistrategie van de 
business unit.

•   Je bewaakt de planning en processen binnen de 
gehele organisatie.

•   Je analyseert en monitort de omzetten, marges 
en budgetten.

Klantenservice Medewerker TMP
Ben jij in staat om op fulltime of parttime 
basis de klant een glimlach te bezorgen en 
tegelijkertijd de commerciële doelstellingen in 
het oog te houden? Dan ben jij de versterking 
die wij zoeken voor onze business unit TOM 
Marketplaces. 
•   Je helpt klanten bij vragen voor, tijdens en na 

de aankoop van één van onze artikelen op de 
internationale marktplaatsen.

•   Je zorgt ervoor dat klanten met een minder goede 
ervaring toch een goed gevoel aan hun aankoop 
overhouden, ons positief beoordelen en hun 
volgende bestelling weer bij ons plaatsen.

Assistent Controller
Ben jij op zoek naar een afwisselende functie 
waar geen dag hetzelfde is? In deze functie 
draag je zorg voor de informatievoorziening 
en het opstellen van diverse rapportages. 
Lijkt het je leuk en interessant om in een 
E-commerce omgeving, dichtbij de werkvloer, 
te werken aan de fi nanciële administratie? 
Lees dan snel verder. 
•   Je verwerkt bankmutaties en levert data aan ten 

behoeve van de interne liquiditeitsprognose.
•   Je bent actief bezig met het opstellen van 

kostprijscalculaties voor ons eigen merk AMIGO.
•   Samen met je collega duik je in rapportages om 

vervolgens je leidinggevende op de hoogte te 
stellen van de belangrijkste punten.

Meewerkend jobcoach
Zie jij het als een uitdaging om medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
arbeidsplaats te geven waar zij met plezier 
werken? Dan zoeken wij jou! 
•   Het is jouw verantwoordelijkheid om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt te coachen, 
begeleiden en trainen in hun werk.

•   Naast deze werkzaamheden sta je tussen 
de mensen om mee te werken en je steentje 
bij te dragen. 

Allround magazijnmedewerker
Door de groei van onze organisatie zijn 
wij per direct op zoek naar allround 
magazijnmedewerkers die ons team komen 
versterken. We zoeken fulltime en parttime 
krachten. Wil je werken bij één van de 
snelst groeiende e-commercebedrijven van 
Nederland? Dan zoekt TOM jou!
•   Je zorgt er samen met een enthousiast en 

jong team voor dat alle pakketjes op de 
goede manier en op tijd naar de juiste klanten 
worden verstuurd.

•   Je werkt nauwkeurig zodat ze op de juiste 
locaties terechtkomen en alle processen in het 
distributiecentrum vlekkeloos verlopen.

Commercieel medewerk(st)er inkoop
Heb jij een echte handelsgeest, weet je van 
aanpakken? Ben jij minimaal 24 uur tot 40 uur 
beschikbaar, met als voorkeursdagen maandag, 
donderdag en vrijdag? Lees dan snel verder!
•   Je ondersteunt de inkoopafdeling, zodat het 

inkoopproces zo effi  ciënt mogelijk verloopt.
•   Je bent medeverantwoordelijk voor de 

concurrerende prijsstelling van ons assortiment. 
Dit doe je door de prijzen van de leveranciers 
te controleren, bestellingen te plaatsen en de 
prijzen in de markt te analyseren. 

•   Je houdt de voorraadstanden van de artikelen 
nauwlettend in de gaten zodat 
we niet uitverkocht raken.

Wij zijn op zoek naar collega’s!
Volop vacatures bij TOM

Alle vacatures vind je op werkenbijtom.com

Wie is
TOM?

AMIGO E-Pulse 
De AMIGO E-Pulse is een stevige en 
betrouwbare transportfi ets, maar dan wel 
elektrisch! Ideaal voor je dagelijkse kortere 
ritjes. Perfect om mee naar school of naar 
het werk te fi etsen: je tas neem je namelijk 
gewoon mee op de voordrager. De 
afneembare accu laad je waar dan ook op. 
Zo start je iedere dag met nieuwe energie!

E-BIKES

BekijkAMIGO E-Pulse

  Verkrijgbaar in dames & heren model
  Actieradius 75-100 km
  3 versnellingen
  250W voorwielmotor
  Stevige, betrouwbare & betaalbare e-bike

€849
SUPERDEAL

€849
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F3-DESIGN is een jong Tech-bedrijf gevestigd in Eersel. Wij ontwikkelen, produceren, verkopen en installeren Dino’s en Nippers, producten bestemd voor de 
Smart Industry. De Dino Stretch Hood is een verpakkingsmachine voor pallets en de Nipper™ AGV is een autonoom rijdende robot pallettruck.

Wegens de toenemende vraag naar onze producten, zijn wij dringend op zoek naar:

MONTEUR (PROJECTEN, SERVICE & SUPPORT) - FULLTIME

Wil je werken in de Smart Industry?

In deze functie neem je verantwoordelijkheid voor het installeren van Nipper projecten, het organiseren en uitvoeren van servicebezoeken en het verlenen 
van support aan klanten en integratoren. Dit doe je in een team van meerdere “Nipper Engineers”. Onze klanten (met name multinationals) stellen hoge 
eisen aan onze producten en verlangen uitstekende dienstverlening. Wil je meespelen in de ‘Champions League’ van automatisering, dan hebben wij de 
perfecte baan voor jou:

WIJ BIEDEN:          WIJ VRAGEN:
- Goede arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal en Techniek)     - Ervaring in robotica c.q. de Smart Industry
- Een werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen    - Mechanisch, Elektrisch en Software skills
- Platte organisatiestructuur met Kempische gezelligheid     - Afgeronde opleiding Mechatronica (MBO/HBO)
- Werken aan en met High-tech robots       - Flexibiliteit om te reizen (ca. 1x per maand)
- Diversiteit aan werkzaamheden       - Goede beheersing Engelse taal (schrijven en spreken)
- Een baan waar je wat van de wereld kunt zien      - Rijbewijs B

GEINTERESSEERD? Neem dan contact op met Kim van Wershoven op telefoonnummer 0497-782999 of per email: info@f3design.nl.
Voor meer informatie kijk ook eens op www.dinostretchhood.com of www.nipperagv.com

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

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

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

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

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

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.
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Fulltime, parttime of bijbaan, kom werken bij TOM!

Content Manager
Heb jij ervaring als leidinggevende en krijg jij 
een boost van het optimaliseren van de juiste 
content? Wil jij ervoor zorgen dat alles perfect 
door jouw team op onze webshop wordt 
gepromoot? Lees dan snel verder! 
•   Jij bent de schakel tussen de marketingmanager, 

contentspecialisten en teamleider van het 
content team.

•    Je grootste uitdaging is het verbeteren van het 
gehele content proces.

•   Verder ben je verantwoordelijk voor het bewaken 
van de contentplanning, de voortgang  en 
productiviteit van de afdeling en het optimaliseren 
van de contentstroom.

Front-end developer
Als Front-end developer ben jij 
verantwoordelijk voor duizenden mensen die 
dagelijks onze website bezoeken. Het is jouw 
uitdaging om de gebruiksvriendelijkheid van 
onze webshops te optimaliseren.
•   Samen met je collega’s zijn jullie in de lead 

om de webshops te optimaliseren.
•   Je voegt moderne technieken en nieuwe 

features toe aan onze webshops.
•   Je geeft input tijdens brainstormsessies en 

je bent goed in het ontvangen van feedback. 
Je weet dit om te zetten in positieve energie.

Performance marketeer – SEA specialist
Klinken Google Shopping, ROAS, CPC, CTR, 
jou bekend in de oren en ga je altijd voor 
het meest optimale resultaat? Heb jij al 
kennis en ervaring in het draaien van online 
performance campagnes? Dan zoeken wij jou!
•   Je bent medeverantwoordelijk voor de 

resultaten van al onze betaalde kanalen.
•   Je bent dagelijks bezig met het genereren, 

optimaliseren en analyseren van Google 
en Bing campagnes.

•   Je draagt verantwoordelijkheid over de gestelde 
KPI’s en je raakt niet in de stress van hoge 
budgetten en een grote hoeveelheid aan accounts.

Offi  ce Manager Sales & Operations 
TOM TWM
Kun jij de verwachtingen, resultaten en 
vragen vanuit het team perfect vertalen naar 
de rest van de organisatie? Ben jij van nature 
een vraagbaak en steunpilaar? 
•   Je hebt een verbindende rol bij het waarmaken 

van de ambities en de groeistrategie van de 
business unit.

•   Je bewaakt de planning en processen binnen de 
gehele organisatie.

•   Je analyseert en monitort de omzetten, marges 
en budgetten.

Klantenservice Medewerker TMP
Ben jij in staat om op fulltime of parttime 
basis de klant een glimlach te bezorgen en 
tegelijkertijd de commerciële doelstellingen in 
het oog te houden? Dan ben jij de versterking 
die wij zoeken voor onze business unit TOM 
Marketplaces. 
•   Je helpt klanten bij vragen voor, tijdens en na 

de aankoop van één van onze artikelen op de 
internationale marktplaatsen.

•   Je zorgt ervoor dat klanten met een minder goede 
ervaring toch een goed gevoel aan hun aankoop 
overhouden, ons positief beoordelen en hun 
volgende bestelling weer bij ons plaatsen.

Assistent Controller
Ben jij op zoek naar een afwisselende functie 
waar geen dag hetzelfde is? In deze functie 
draag je zorg voor de informatievoorziening 
en het opstellen van diverse rapportages. 
Lijkt het je leuk en interessant om in een 
E-commerce omgeving, dichtbij de werkvloer, 
te werken aan de fi nanciële administratie? 
Lees dan snel verder. 
•   Je verwerkt bankmutaties en levert data aan ten 

behoeve van de interne liquiditeitsprognose.
•   Je bent actief bezig met het opstellen van 

kostprijscalculaties voor ons eigen merk AMIGO.
•   Samen met je collega duik je in rapportages om 

vervolgens je leidinggevende op de hoogte te 
stellen van de belangrijkste punten.

Meewerkend jobcoach
Zie jij het als een uitdaging om medewerkers 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
arbeidsplaats te geven waar zij met plezier 
werken? Dan zoeken wij jou! 
•   Het is jouw verantwoordelijkheid om mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt te coachen, 
begeleiden en trainen in hun werk.

•   Naast deze werkzaamheden sta je tussen 
de mensen om mee te werken en je steentje 
bij te dragen. 

Allround magazijnmedewerker
Door de groei van onze organisatie zijn 
wij per direct op zoek naar allround 
magazijnmedewerkers die ons team komen 
versterken. We zoeken fulltime en parttime 
krachten. Wil je werken bij één van de 
snelst groeiende e-commercebedrijven van 
Nederland? Dan zoekt TOM jou!
•   Je zorgt er samen met een enthousiast en 

jong team voor dat alle pakketjes op de 
goede manier en op tijd naar de juiste klanten 
worden verstuurd.

•   Je werkt nauwkeurig zodat ze op de juiste 
locaties terechtkomen en alle processen in het 
distributiecentrum vlekkeloos verlopen.

Commercieel medewerk(st)er inkoop
Heb jij een echte handelsgeest, weet je van 
aanpakken? Ben jij minimaal 24 uur tot 40 uur 
beschikbaar, met als voorkeursdagen maandag, 
donderdag en vrijdag? Lees dan snel verder!
•   Je ondersteunt de inkoopafdeling, zodat het 

inkoopproces zo effi  ciënt mogelijk verloopt.
•   Je bent medeverantwoordelijk voor de 

concurrerende prijsstelling van ons assortiment. 
Dit doe je door de prijzen van de leveranciers 
te controleren, bestellingen te plaatsen en de 
prijzen in de markt te analyseren. 

•   Je houdt de voorraadstanden van de artikelen 
nauwlettend in de gaten zodat 
we niet uitverkocht raken.

Wij zijn op zoek naar collega’s!
Volop vacatures bij TOM

Alle vacatures vind je op werkenbijtom.com

Wie is
TOM?

AMIGO E-Pulse 
De AMIGO E-Pulse is een stevige en 
betrouwbare transportfi ets, maar dan wel 
elektrisch! Ideaal voor je dagelijkse kortere 
ritjes. Perfect om mee naar school of naar 
het werk te fi etsen: je tas neem je namelijk 
gewoon mee op de voordrager. De 
afneembare accu laad je waar dan ook op. 
Zo start je iedere dag met nieuwe energie!

E-BIKES

BekijkAMIGO E-Pulse

  Verkrijgbaar in dames & heren model
  Actieradius 75-100 km
  3 versnellingen
  250W voorwielmotor
  Stevige, betrouwbare & betaalbare e-bike

€849
SUPERDEAL

€849
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Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?

Meeltjes

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

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

Fietsenmaker ‘t Sjapapke
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor uw reparatie en/of onderhoud van uw 
geliefde fiets. GRATIS bij u opgehaald en 
retour gebracht! Bel: 06-51573237.

TomTom 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.

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.

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

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.

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.

Lichtbalk voor evt. aanhanger of caravan, 
compleet met 13-polige stekker, als nieuw,
€ 20,-. Tel. 06-20664584.

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

Aircompressor Roda 50 L, i.g.st. € 50,-.
Tel. 0497-384303.

Puzzels: 3 van 3000, 1 van 2000, 3 van 1000. 
Samen € 15,-. Los € 2,50 p.st. Tel. 382233.

Diverse elektrische gereedschap, zoals 
o.a. tafelzaag, machine-kolomboor, 
figuurzaagmachine, slijpmachine, compressor 
en ook handgereedschap. Tel. 06-23270651.

Elektrische rolstoelduwmotor, nieuwe batterij, 
merk: Click & GO, € 350,-. Tel. 06-44546275.

Wasdroger, Miele Mistral Plus A, i.g.st. Zonder 
afvoerslang. € 75,-. Tel. 06-19870285.

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

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

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

GEVONDEN: Sleutel met afstandsbediening 
ISEO op Franse Hoef in Bladel op 
11 september. Tel. 013-5091730.

GEVONDEN: Sleutelbos met 3 sleutels op 
fietspad tussen Casteren en Middelbeers. 
Tel. 0497-386363.

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

VERLOREN: Accu van E-bike, waarschijnlijk 
verloren tussen Bladel en Reusel. Deze is van 
de fietsendrager gevallen. Tel. 06-10911025.

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

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: ± 60 grindtegels, 
40x60, afhalen in Bladel. Tel. 06-47311377.

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

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

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

GEVRAAGD: 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).

TE HUUR

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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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

Op Weg

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Dinsdag 28 september is er weer een Dag 
voor het Leven. In Den Haag wordt dan ge-
beden voor de bescherming van de onge-
boren kinderen. Ik ga daar ieder jaar naar 
toe. Sommigen zullen er vraagtekens bij 
hebben. De vrouw mag toch zelf beslissen 
wat ze met haar lichaam doet? Dat is waar. 
Als het gaat om een darmoperatie of een 
ooglidcorrectie of liposuctie, dan kies je 
daar zelf voor. Bij het menselijk embryo is 
dat anders. Het zit wel vast aan het lichaam 
van de vrouw, maar is niet het lichaam van 
de vrouw. Het is een mensje met in aanleg 
alle eigenschappen van een volwassene. 
De nood van de vrouw (en de man) kan 
hoog zijn, de problemen zelfs torenhoog. 
De oplossing hiervoor moet een antwoord 
van liefde zijn, niet van geweld. Met de 
moeder (en vader) naar oplossingen zoe-
ken is altijd mogelijk. Gelukkig komt daar 
meer oog voor. En als mensen na een abor-
tus spijtgevoelens hebben, moeten we er 
ook voor ze zijn. Want liefde sluit allen in.

Pastoor Schilder

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

H. Vincentius de Paul
Maandag 27 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 28 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH. Michaël, Gabriël en Rafaël
Woensdag 29 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

H. Hiëronymus
Donderdag 30 september
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon Steunpunt,
                 Gebedsdienst

H. Teresia
Vrijdag 1 oktober
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 2 oktober
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

27e Zondag door het Jaar
Zondag 3 oktober
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 2 en 3 oktober)
Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Antoon van Rooij en Cato van Rooij-
  Antonisse, schoondochters Ria en Jeanne 
  en broers Frans en Peter

Casteren:
- Overleden familie Castelijns-de Kinderen (f)
- Niek van Hesteren
- Maria Sterken-Sanders en dochter Marloes

Hapert:
- Opa van den Endert en 
  oma van den Endert-Hermans (f)
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)

Hoogeloon:
- Wout Rens
- Voor de in 2020 overleden leden 
  van de Seniorenvereniging

Netersel:
- Voor de zieken in de parochie

Mededelingen:
-  Het bijbeluurtje is op iedere 2e en 4e 

woensdag van de maand, om 19.30 uur 
in Bladel.

-  Zondag 26 september is er weer voor de 
eerste keer koffi  e drinken na de Mis van 
11.00 uur in Bladel. Omdat dit te vieren is 
er iets lekkers bij de koffi  e en een drankje. 
Daarna wordt voortaan iedere zondag 
koffi  e aangeboden.

-  Vanaf 1 oktober zal het kerkhof in Bladel 
’s nachts gesloten zijn. De openingstijden 
zijn van 07.30 tot 19.30 uur. In de week-
enden vanaf 09.00 uur ’s morgens.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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
- Jules van Steenbergen, Marie van 
  Steenbergen-van Laarhoven en zus Liza
13.30 uur: doopviering Jur Kaethoven

27e Zondag door het Jaar
Zondag 3 oktober
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Ans Goudsmits
- Jan Jansen
- Walter van Helvoirt
- Mien van de Sterren-Verhagen
- Piet Lavrijsen, Jo Lavrijsen-van Dooren 
  en zoon Kees

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 3 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. 

-  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 in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)

Zondag 26 september: 10.00 uur. Ds Marie-Jantien Kreeft
Zondag 3 oktober: 10.00 uuur. Ds. H. Hessels uit Veldhoven
Zondag 10 oktober: 10.00 uur. Livestream in De Dissel, 
                                                 ds. M.G. de Vries vanuit Bergeijk

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM 
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal)

Kerkdiensten in Protestantse Kerk, Markt 38, Eersel (zie ook www.pkn-eersel.nl)

Zondag 26 september: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder
Zondag 3 oktober: 10.00 uur. Ds. G.P. van Dam uit Eindhoven
Zondag 10 oktober: 10.00 uur. Dienst in Bergeijk; ds. M.G. de Vries

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)



39 24 september 2021

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  0 13  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

INFORMATIEF

Met hart en ziel geleefd

Janus Smolders
18 maart 1935   •   16 september 2021

      
60 jaar getrouwd op 19 september 2021 met

Truus Smolders - Vrijsen

 We verheugden ons op een mooi familiefeest, maar ineens moesten
 we afscheid nemen van mijn lieve man, ons pap en (super)opa. 
 De oprechte belangstelling bij dit grote verdriet is hartverwarmend.  
 Iedereen hartelijk bedankt voor de � jne kaartjes, berichtjes en 
 bloemen. Het geeft ons steun en troost.

  Truus Smolders - Vrijsen 
    Kinderen en kleinkinderen
 Achterkleinkind 
   

 Marialaan 38   •   Kamer 26   •   5541 CE Reusel

Wij blijven denken aan

Piet Verdaat 

17 november 1940  -  25 augustus 2021

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle bloemen, 
kaarten en condoleances bij het overlijden van Piet. Dit heeft ons 
ontzettend gesteund tijdens deze verdrietige periode.

Tevens dank aan alle zorgmedewerkers voor de hulp en ondersteuning 
aan Piet de laatste jaren.

Mariet
Hans en Nicole
Tom en Gemma

Veilig Oord 63, 5531 XD Bladel

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

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  e drinken/praatje maken
   13.00 uur-17.00 uur: biljartcompetitie senioren
   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
  18.00 uur-21.00 uur: vrijwilligersavond

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

27 SEPTEMBER

T/M

VRIJDAG 

1 OKTOBER

Piet Luijten

✴ Dalem, 2 oktober 1936
† Reusel, 19 september 2021

echtgenoot van

Miet Luijten-Sanders † 

vriend van Nellie Kelders-Koolen

Mia en Guus
Ton en Anja

Ans en Jos † en Frans
Gerry en Peter

en zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij hebben op vrijdag 24 september in 
besloten kring afscheid genomen van onze pap.

Zeegstraat 31a, 5541 EW  Reusel
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jjj

Verse
worst

Kippen
bouten

Kip
vinken

Varkens
haas

Kant en klare 
hachee

VarkensVarkensVarkens

500 gram € 4,50
KipKip

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

500 gram € 5,99

500 gram € 6,99 100 gram € 1,25

Gebraden fricandeau

Gebraden rosbief

100 gram € 1,75
Gebraden fricandeau

Gebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbief

Gebraden fricandeau
100 gram € 1,99

Gebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbiefGebraden rosbief

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 27 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 2 OKTOBER

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

Mager 
soepvlees

BABY WORTELS

Kant en klare 
gehaktba�en in 
jus. Le�er als 
m�l�jd of op 

br�d.

GEHAKTBAL

Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare Kant en klare 
gehaktba�en in gehaktba�en in gehaktba�en in gehaktba�en in 
jus. Le�er als 

gehaktba�en in 
jus. Le�er als 

gehaktba�en in 

m�l�jd of op 
jus. Le�er als 
m�l�jd of op 
jus. Le�er als 

br�d.
m�l�jd of op 

br�d.
m�l�jd of op 

Gezond, le�er en 
ma�elijk!

Ook �n te raden 
met �n dipsausje.

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

boutenbouten
500 gram500 gram € 2,49
Naturel/Gemarineerd

vinkenvinken
4+1

GRATIS
Kna�elspek is �n 
stukje uitgeba�en 
zwoerd. H�rlijk 
als bo�el snack. 

KNA�ELSPEK

GEHAKTBAL
gebraden en in jus!BABY WORTELS GEHAKTBAL

geschild!

KNA�ELSPEK
le�er kna�erig!

als bo�el snack. als bo�el snack. 
NU V¢R € 2,99

NU EXTRA V¢RDELIG

worstworstworst

500 gram500 gram500 gram € 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50
Naturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/GemarineerdNaturel/Gemarineerd

Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en Gezond, le�er en 

NU EXTRA V¢RDELIG


